REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W oddziale sportowym prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym
lub kilku sportach, w co najmniej 3 kolejnych klasach szkoły podstawowej dla co najmniej 20 uczniów
w oddziale w pierwszym roku szkolenia.
2. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeostwa, specyfiką sportu lub zróżnicowanym
poziomem sportowym uczniów mogą byd tworzone grupy dwiczeniowe. Minimalna liczba uczniów w
grupie dwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi co najmniej 10.
3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie
dwiczeniowej może byd mniejsza.
4. Szkoła może prowadzid oddziały sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: piłka ręczna,
lekkoatletyka.
5. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów sportowych określa ( STATUT )
6. Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego: salę
gimnastyczną, boisko szkolne.
7. W oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, mający na
celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnieo kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym
sporcie.
8.Program

szkolenia

sportowego

jest

realizowany

równolegle

z

programem

nauczania

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
9.W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizowad dla uczniów obozy
szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych.
10. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęd sportowych w oddziale sportowym wynosi co
najmniej 10.
11. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęd sportowych realizowane są
obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły
podstawowej.
12. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.
13. Uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową niezdolnośd do
uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia
edukacyjne.

14. W przypadku opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe, lub
opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, uczeo oddziału
sportowego przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego
działającego na zasadach ogólnych.
15. Uczniom oddziałów sportowych szkoła zapewnia możliwośd skorzystania z jednego
pełnowartościowego posiłku dziennie.
16. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan
zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarza medycyny sportowej.
17. W Szkole obowiązuje Regulamin Oddziałów Sportowych.
18.Uczniowie oddziału sportowego mają obowiązek posiadania ważnych badao lekarskich
przeprowadzonych w poradni sportowo-lekarskiej.
19. Rodzice zobowiązani są do aktualizowania ważności badao lekarskich co 6 miesięcy.
20. Ani rodzic, ani uczeo nie mogą zataid złego stanu zdrowia ucznia oddziału sportowego.
21. Uczeo rekrutowany do oddziału sportowego ma obowiązek realizacji programu kształcenia
ujętego w planie nauczania przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej SP Książenice.

REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO
1. Uczeo oddziału sportowego ma obowiązek uczestniczenia w:
a) zajęciach specjalistycznych;
b) obozach sportowych;
c) zawodach sportowych, do których został zgłoszony przez trenera do reprezentowania Szkoły.
2. Rodzice finansują:
a) badania lekarskie;
b) udział ucznia w zawodach sportowych;
c) dojazd na miejsce zawodów;
d) opłaty licencyjne i startowe;
e) udział ucznia w obozach sportowych.
3. Szkoła zapewnia:
a) specjalistyczne zajęcia zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny projektem organizacji pracy
Szkoły;
b) bazę i zaplecze sportowe;
c) wykwalifikowaną kadrę trenerską;
d) organizację obozów sportowych;
e) realizację programów nauczania przedmiotów obowiązujących w oddziale sportowym;

f) nauczycieli przedmiotowych, opiekę wychowawców i trenerów.
4. Uczeo, nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego ze względu na:
a) zły stan zdrowia,
b) progresję wyników sportowych,
c) słabe wyniki w nauce,
d) opuszczenie powyżej 30% obowiązkowych zajęd bez usprawiedliwienia,
e) nieodpowiednie zachowanie,
5.Uczeo, który otrzyma naganną ocenę zachowania lub nie otrzymał promocji do klasy programowo
wyższej – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej SP Książenice - powtarza rok w oddziale
ogólnym.
6. Niewłaściwe zachowanie ucznia (zagrażające bezpieczeostwu innych, a także jemu samemu) może
wykluczyd go z wyjazdu na obóz sportowy bądź z udziału w zawodach sportowych.
7. W przypadku zaprzestania realizacji obowiązkowej dyscypliny sportowej z powodów zdrowotnych
na podstawie zaświadczenia lekarskiego – uczeo może zostad przeniesiony do oddziału równoległego
ogólnego.
8. Udział w innych treningach niż obowiązkowe w SP Książenice w danym oddziale nie jest podstawą
do zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęd – treningów.
9.W zakresie organizacji nauczania i oceniania w tych oddziałach stosuje się postanowienia Statutu.

POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Uczeo oddziału sportowego, który nie stosuje się do powyższego regulaminu, sprawia trudności
wychowawcze lub uzyskuje negatywne wyniki w nauce może ponieśd karę w postaci:
1) Pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych;
2) Pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym;
3) Usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych
opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt (w najkrótszym
możliwym terminie).
2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy.
3. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie
podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.

Postanowienia ogólne
1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna oraz lekkoatletyka w
Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach, zwany dalej Regulaminem, określa
zasady przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału sportowego i zadania komisji
rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

