
 Regulamin oddziałów sportowych   

 obowiązujący 

 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 

 

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie    

 szkoły, objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach oddziałów   

 sportowych. 

 2. Każdy uczeń oddziału sportowego oraz ich rodzice powinni zapoznać się z  

 powyższym regulaminem i stosować go na co dzień.  

 3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi szkolenie w   

 klasach z dodatkowymi godzinami zajęć sportowych z naciskiem na gry  

 zespołowe. 

 4. Uczniowie oddziałów sportowych realizują zajęcia zgodne z podstawą 

programową z wychowania fizycznego. 

  

  

 

 I. ORGANIZACJA KLAS  

 1. Oddziały sportowe tworzy się spośród uczniów niemających przeciwskazań     

zdrowotnych (zał. B) i zaliczających test sprawnościowy. 

 2. Kwalifikację uczniów do oddziałów sportowych dokonuje się na podstawie 

  poniższego regulaminu (zał. A). 

  

 II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW  

 1 .Szkoła zapewnia uczniom oddziałów sportowych: 

 a) odpowiednią bazę treningową; 

 b) niezbędny sprzęt sportowy dla określonej dyscypliny; 

 c) podstawową opiekę pielęgniarki szkolnej; 

 d) szatnie wraz z zapleczem; 

 2. Uczniowie są zobowiązani do:  

 a) przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych; 

 b) godnego reprezentowania szkoły w zawodach sportowych  

 3. Uczeń zostaje zawieszony w możliwości reprezentowania szkoły w wypadku    

nieprzestrzegania statutu, postanowień i regulaminów szkolnych a w 

szczególności: 

 a) palenia tytoniu, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych  

 używek; 

 b) osiągania słabych wyników w nauce;  

 c) stwierdzenia zachowania zagrażającego niebezpieczeństwu innych uczniów;  

 4. Decyzję o zawieszeniu ucznia lub przeniesieniu do innego oddziału   

 podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela wf i wychowawcy. O swojej   

 decyzji powiadamia rodziców, prawnych opiekunów ucznia na tydzień przed  

 terminem zawieszenia lub przeniesienia.  



 ZAŁĄCZNIK A 

 

 WARUNKI NABORU UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  

 1. Nabór uczniów do oddziałów sportowych odbywa się według terminów   

  rekrutacji. 

 2. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami:  

 a) bardzo dobry stan zdrowia,  

 b) odpowiedni rozwój fizyczny;  

 c) większa od przeciętnej sprawność motoryczna; 

 d) odpowiedni rozwój cech osobowościowych; 

 e) zainteresowania sportowe i aspiracje do osiągania sukcesów.  

 3. Celem stwierdzenia wyżej wymienionych warunków wykorzystuje się: 

 a) opinię pielęgniarki szkolnej na temat bieżącego stanu zdrowia                          

  i poziomu sprawności dziecka /bilanse zdrowia/ 

 b) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez Szkolną Komisję   

 Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną  

 c) pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów/. 

 4. Nabór przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora   

 szkoły.  

 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość złożenia odwołania do  

 dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 6. Ostateczną decyzję o zakończeniu naboru uczniów podejmuje dyrektor  

 szkoły. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



ZAŁĄCZNIK B 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ 

DO PRZYSTĄPIENIA DZIECKA DO NABORU DO KLASY SPOROWEJ 

 Z DODATKOWYMI GODZINAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 

 

 

 

 

……………………………….                           … ……………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)                              (telefon kontaktowy rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Wyrażam zgodę do przystąpienia dziecka             ………………………………………….. 

                                                                                            ( imię i nazwisko dziecka) 
 

DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ Z DODATKOWYMI GODZINAMI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.ZIEMI 

ŚLĄSKIEJ. 

 

     Oświadczam ,że nie ma przeciwwskazań lekarskich aby moje dziecko 

przystąpiło do w/w naboru. 

     Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i 

życia mojego dziecka przez instruktora prowadzącego zajęcia. 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 

potrzeb niezbędnych przy realizacji w/w naboru. 

 

 

 

 

………………………………..                                  ……………………………. 

    (miejscowość i data)                                               (podpis rodzica/opiekuna) 


