REGULAMIN UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY
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)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy prowadzi klasy z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego – piłka ręczna.
2. Cykl kształcenia sportowego trwa 3 lata. Klasy o profilu piłka ręczna powoływane są
od poziomu klas IV i realizują program do klasy VI.
3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy
dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie
szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego
określonego w „Zasadach naboru do klas sportowych” ( załącznik 1)
6.Liczba obowiązkowych godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin tygodniowo ( 8 godz.
zajęć sportowych, 2 godz. zajęć na basenie)
7.Na wniosek nauczyciela-opiekuna grupy sportowej dyrektor szkoły może podjąć
decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowe z końcem semestru lub
roku szkolnego. Nauczyciel dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego
szkolenia w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach
po obozie sportowym.
8.O piekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora wychowawca, a zajęcia
sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych instruktorów-nauczycieli.
9.Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia wynikające z planu nauczania oraz:
-mecze ligowe, towarzyskie, turnieje
-letnie i zimowe obozy sportowe.
10.Obozy sportowe są organizowane przede wszystkim w okresie wolnym od nauki za zgodą
rodziców, którzy pokrywają ich koszty.

II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy a
ponadto:
1. Ma 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 przezwyciężania
trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),
2. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej
ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,
3. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność a odnotowywana jest jako „zawody”,

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu ucznia
Szkoły Podstawowej nr 9 a ponadto ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach
wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
2. Reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach
i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz
wynikających z programu szkoleniowego,
3. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim,
4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt
sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia
sportowego
5. Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
6. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela
i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
7. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania
fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów
i wycieczek,
8. Długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować
zwolnieniem lekarskim,

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć
wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary
zgodnie z WSO Szkoły Podstawowej nr 9 a ponadto może
ponieść karę w postaci:
a) pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych,
b) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,
c) usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym
nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca
jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie.
2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego
w porozumieniu z wychowawcą klasy.

Załącznik 1
Zasady naboru do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy.
1. Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się wśród uczniów klas III w II semestrze
danego roku szkolnego.
2. Możliwy jest nabór uzupełniający w klasach starszych w razie odejścia lub
przeniesieniu uczniów.
3.Kandydat powinien charakteryzować się następującymi cechami:
- bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim
-większą od przeciętnej sprawnością motoryczną
-odpowiednim rozwojem cech osobowościowych
4. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości
zainteresowanych do 15 czerwca każdego roku.
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej, Dyrektor Szkoły powołuję
Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą:
-nauczyciele instruktorzy
-przedstawiciel dyrekcji szkoły
6.Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna :
a) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodne z zasadami określonymi w regulaminie
b)sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego
c) przeprowadza test sprawnościowy
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej o profilu piłka ręczna
7. Wymagana dokumentacja:
a) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
b)świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej( dotyczy tylko kandydatów
spoza rejonu)

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z dnia 14.10.2008 roku.

