REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO PROGRAMU
ŻEGLARSKIEGO ,,KASZUBSKI OPTIMIST(A) W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM.ZIEMI KASZUBSKIEJ W GORĘCZYNIE
I. Zasady zapisu do programu żeglarskiego .
Kandydatem do programu może być uczeń klasy IV-VI, który:
• wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
• wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez rodzica lub przedłoży
oświadczenie 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 programie
żeglarskim.
II. Kwalifikacja uczniów do programu żeglarskiego .
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do programu żeglarskiego Dyrektor Szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
• nauczyciele wychowania fizycznego,
• wicedyrektor lub dyrektor
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
• podaje do wiadomości informacje o warunkach rekrutacji, kwiecień 2017
• prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
kwiecień 2017r
4. Przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych odbywający się na
podstawie prób: 10 kwiecień 2017
• próba mocy – skok w dal z miejsca, max 100 pkt
• próba gibkości- skłon w przód, max 100 pkt
• próba zwinności i szybkości - bieg 4×10 m, max 100 pkt
5. Uczniowie posiadający kartę pływacką zostają zwolnieni z testów sprawnościowych.
6. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do programu żeglarskiego do 11 kwietnia 2017
będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów .
III. Wymagana dokumentacja dziecka:
• podanie o przyjęcie do programu żeglarskiego ( zał.1)
• pisemna zgoda rodziców (prawny- pisemna zgoda rodziców i oświadczenie rodziców (prawnych
opiekunów), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie rodziców o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, zgoda na udział w testach sprawnościowych
Opiekunów ( zał.2)

IV. Obowiązki ucznia programu żeglarskiego:
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów
obowiązujących w szkole i poza nią.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji godzin obowiązujących w programie (17 godzin zajęć
praktycznych i 4 godziny zajęć teoretycznych dla każdej z 2 grup).
5. Uczniowie programu żeglarskiego zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie
trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów
sportowych.
6. Uczniowie programu żeglarskiego sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie
wpływające na pozostałych uczniów i nie stosujący się do regulaminów na wniosek nauczyciela
zostają usunięci z programu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – podanie o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego
Załącznik nr 2 - pisemna zgoda rodziców i oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie rodziców o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, zgoda na udział w testach sprawnościowych

