Załącznik nr 3.
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
im. Bł. Salomei w Skale
Regulamin klas sportowych
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych,
szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
§ 1. Założenia ogólne
1. Klasy sportowe kształcą młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
2. Zadaniem klas sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków
umożliwiających

łączenie

zajęć

sportowych

z

realizacją

innych

zajęć

dydaktycznych w szczególności przez:
- opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład zajęć dydaktycznych
był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości
i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych.
3. Szkolenie sportowe w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
im. Bł. Salomei w Skale prowadzone jest w obrębie dwóch dyscyplin sportowych –
piłka nożna oraz piłka siatkowa, zgodnie z programami opracowanymi przez
nauczycieli wychowania fizycznego.
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4. Każdy rodzic (opiekun) oraz uczeń klasy sportowej powinien zapoznać
się z niniejszym regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim
podpisem jego akceptację.
§ 2. Warunki naboru do klas sportowych
1. Naboru kandydatów dokonuje co roku Komisja Kwalifikacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
- dyrektor szkoły,
- przewodniczący zespołu wychowania fizycznego,
- członkowie zespołu wychowania fizycznego.
3. Warunkiem

przyjęcia

ucznia

do

klasy

sportowej

jest

zaliczenie

testu

sprawnościowego – max 40 pkt., wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max 10 pkt.,
średnia ocen na świadectwie V klasy szkoły podstawowej – max 30 pkt., ocena
z zachowania na świadectwie V klasy szkoły podstawowej – max 10 pkt.,
osiągnięcia sportowe: etap wojewódzki, powiatowy, gminny – max 10 pkt.
4. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasach sportowych,
o

przyjęciu

ucznia

decyduje

miejsce

na

liście

wyników

postępowania

rekrutacyjnego.
5. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej zainteresowani rodzice (opiekunowie) mogą
składać w ciągu 7 dni odwołanie do dyrektora szkoły.
6. Do klas sportowych może być kwalifikowana młodzież spoza obwodu na pisemny
wniosek rodzica (opiekuna), z zastrzeżeniem, że dojazd ucznia do szkoły
i do domu pozostaje w gestii rodziców (prawnych opiekunów), a przyjęcie ucznia
nie spowoduje pogorszenia warunków pracy (wolne miejsca w oddziale).
7. Komisja

bierze

pod

uwagę

stan

zdrowia

kandydata,

psychomotoryczne, warunki somatyczne.
§ 3. Założenia programowe

1. Prowadzone szkolenie sportowe ma na celu:
- harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,
- sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole,
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predyspozycje

- zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności
specjalnej,
- opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny,
- osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego,
- wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.
2. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami
programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin
z wychowania fizycznego.
3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające
z planu nauczania oraz:
- udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez,
- mecze towarzyskie oraz turnieje,
- letnie i zimowe obozy sportowe (w miarę możliwości finansowych rodziców).
4. Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym
od nauki, odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice (opiekunowie).
5. Nad

sprawnym

i

efektywnym

przebiegiem

procesu

dydaktycznego

i szkoleniowego czuwa zespół wychowania fizycznego.
§ 4. Założenia organizacyjne
1. Liczba uczniów w klasie sportowej powinna wynosić co najmniej 20, w grupie
ćwiczebnej – nie mniej niż 10. W uzasadnionych przypadkach – za zgodą organu
prowadzącego szkołę – liczby te mogą być mniejsze.
2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych
wynosi 10.
3. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach
sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
4. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca,
a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę.
5. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:
- odpowiednią bazę treningową,
- podstawowy sprzęt sportowy.
6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do umożliwienia dziecku przeprowadzania
okresowych badań lekarskich (co pół roku / co 6 miesięcy).
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7. Uczniowie klas sportowych są reprezentantami szkoły w zawodach sportowych.
§ 5. Obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczniowie

zobowiązani

są

do

przestrzegania

statutu

szkoły

i

innych

obowiązujących w szkole regulaminów.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej
poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny.
3. Uczeń klasy sportowej dba o posiadanie aktualnych badań lekarskich
i ma obowiązek terminowego dostarczenia do nauczyciela wychowania fizycznego
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu
poświadczonego przez lekarza specjalistę medycyny sportowej.
4. Jeżeli

uczeń

biernie
lecz nie

nie

uczestniczyć

posiada
w

aktualnego

zajęciach

uczestniczy aktywnie

zaświadczenia

(przebywa

pod

ma

opieką

obowiązek
nauczyciela

w zajęciach) do momentu dostarczenia

zaświadczenia do nauczyciela (do 7 dni).
5. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego (dłużej niż 7 dni) oraz braku
stosownego wyjaśnienia uczeń może zostać przeniesiony do klasy równorzędnej.
6. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie
własnego poziomu sportowego.
7. Za złe zachowanie, niezadowalające wyniki w nauce uczeń może zostać
(na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela wychowania fizycznego) zawieszony
przez dyrektora szkoły w prawach ucznia klasy sportowej (uczeń nie uczestniczy
aktywnie w zajęciach i zawodach sportowych) do czasu uzyskania poprawy.
8. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują
się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego
w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać
przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy równorzędnej.
9. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela
wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady
pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy
równorzędnej.
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10. Uczniowie klas sportowych mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach
przewidzianych w programie nauczania, a w wypadku częstej absencji na
zajęciach, na wniosek nauczyciela, w porozumieniu z wychowawcą klasy oraz
nauczycielem wychowania fizycznego, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać
przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy równorzędnej.
11. Uczniowie klas sportowych mają obowiązek:
- przestrzegania zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zajęć,
- dbania o higienę i zdrowie,
- dbania o sprzęt sportowy oraz porządek w miejscach, z których korzystają,
- rozliczania się z pobranego sprzętu sportowego, a w przypadku zgubienia
lub

zniszczenia,

ponoszenia

odpowiedzialności

rodziców/prawnych opiekunów).
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materialnej

(poprzez

