REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów
szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232)
 Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078)
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas
sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych
klas.
I.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Zasady zapisu do klasy sportowej
Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:
1. Uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią szkoły
podstawowej.
2. Wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu
sprawnościowego.
3. Wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza.
Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się w klasie trzeciej, przy czym
dopuszcza się ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej, dyrektor szkoły powołuje
Szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
3. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku,
c) wychowawcy klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie,
c) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
d) przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych odbywa się
na podstawie prób Testu Sprawności Fizycznej:
 bieg na 30 m,
 bieg wahadłowy (4x10m) z przenoszeniem woreczków,
 rzut piłką lekarską 2 kg w tył (3 rzuty),
 rzut piłeczką palantowy (3 rzuty),

 skok w dal z miejsca (2 próby),
 skok dosiężny (2 próby),
 bieg na 300 m,
 test Coopera (marszobieg w czasie 12 min)
e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.
5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od
decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
Wymagana dokumentacja dziecka:
1. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej.
2. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
3. świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza
Szkoły),
4. oświadczenie obydwojga Rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się
z programem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia.
II. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów
obowiązujących w Szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach
i zawodach w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie
trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu a w
przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do
przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być
zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy
(na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub
wychowawcy za zgodą rady pedagogicznej mogą być przeniesieni do klasy
„niesportowej”.
8. Długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń zobowiązani są
udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia
długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza
przychodni sportowo- lekarskiej,
9. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego
i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek.

III .

ORGANIZACJA KLAS SPORTOWYCH

1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania
odpowiedniej dyscypliny, zamieszkałych w rejonie i poza rejonem szkoły.
2. Liczba uczniów w klasach sportowych nie powinna przekroczyć 24 osób.
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie poczynając od klasy czwartej.
4. Liczbę zajęć sportowych ustala się corocznie podczas opracowania projektu
organizacyjnego szkoły po akceptacji organu prowadzącego.
5. Dzieci uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny
sportu lekarz specjalista medycyny sportowej.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach
sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
7. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują:
a) ogólne badania lekarskie,
b) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania
zaświadczenia,
c) wydanie zaświadczenia
8. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane co 6 miesięcy.
9. Za przeprowadzenie zgodnie z postanowieniami badań lekarskich odpowiadają
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
10. Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony trener.
11. W przypadku niedostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich dłużej niż
dwa miesiące dyrektor szkoły na wniosek trenera może przenieść ucznia do klasy nie
sportowej.
12. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze
udziału w zajęciach sportowych uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne
prowadzone w danym oddziale.
13. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca
a zajęcia sportowe realizowane są przez trenera.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Po zakończeniu I semestru klasy czwartej lub po ukończeniu klasy czwartej
uczniowie klas nie sportowych mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy sportowej po
pozytywnym zdaniu testu sprawnościowego oraz wykażą się bardzo dobrym stanem
zdrowia potwierdzonym przez lekarza.
2. Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela
opiekuna grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z
konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności do pomocy dydaktycznej
w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze).
3. Lista osób przyjętych do klasy sportowej zostanie podana do wiadomości
zainteresowanych do dnia 30 kwietnia

