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REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ -ŻEGLARSKIEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR1 im. JANUSZA KORCZAKA w CZERSKU
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. Nr26, poz.232);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078)
3. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami)
I. Zasady zapisu do oddziału sportowego.
Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń klasy III, który:
•
•
•
•

wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza sportowego lub
przedłoży orzeczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na podjęcie nauki w oddziale
sportowym

II. Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
• nauczyciel wychowania fizycznego,
• nauczyciel- trener ,
• dyrektor lub wicedyrektor,
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
• podaje do wiadomości informacje o warunkach rekrutacji, marzec bieżącego roku
• prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
do 31 marca bieżącego roku.
4. Dokonuje oceny wyników nauczania kandydata po pierwszym półroczu w danym roku
szkolnym. max 400 pkt.
5. Przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych odbywający się na
podstawie prób.

test sprawdzający umiejętności pływackie na basenie, maksymalnie 200 pkt.
próba mocy – skok w dal z miejsca, max 100 pkt,
próba gibkości- skłon w przód, max 100 pkt,
siady z leżenia na plecach w czasie 30 s. max 100 pkt,
próba zwinności i szybkości - bieg 4×10 m, max 100 pkt,
6. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej do 3 kwietnia bieżącego roku.
będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów. Max 1000 pkt
•
•
•
•
•

III. Wymagana dokumentacja dziecka:
•
•
•

podanie o przyjęcie do oddziału sportowego,
zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

IV. Obowiązki ucznia oddziału sportowego:
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów
obowiązujących w szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w
danej klasie (w tym 10 zajęć sportowych w tygodniu).
3. Uczeń oddziału sportowego ma aktualne badania sportowo lekarskie.
4. Uczeń oddziału sportowego ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich regatach i zawodach,
w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie oddziału sportowego zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie
trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z
obiektów sportowych.
6. Uczniowie oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie
wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą
rady pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy.
7. Uczniowie oddziału sportowego niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego na
wniosek nauczyciela i opinii lekarza, przenosi się za zgodą rady pedagogicznej, od nowego
roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
8. Wszyscy uczniowie oddziału sportowego zobowiązani są do przestrzegania powyższego
regulaminu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – podanie o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego
Załącznik nr 2 - pisemna zgoda rodziców i oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).
Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

