Regulamin
rekrutacji do oddziałów sportowych
w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej
w Goręczynie

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej SP nr 15/20/04/2017 z dnia 20.04.2017r.
GP Nr 16/20/04/2017

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty od roku szkolnego
2016/2017 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rekrutacji do szkół




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych,
szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Zasady ogólne:
1. Od roku szkolnego 2017/2018 utworzona zostanie :
 jedna klasa sportowa o profilu piłka ręczna dla chłopców i dziewcząt
począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej
 jedna klasa sportowa o profilu piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców
począwszy od klasy VII Szkoły Podstawowej
2. Klasy sportowe realizują, oprócz czterech godzin podstawy programowej
z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe
z zakresu piłki ręcznej na podstawie programu autorskiego.
3. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej.
4. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony
przez dyrektora szkoły dla II etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego
planu nauczania.
5. Kandydat do oddziału sportowego musi przystąpić do testu sprawności fizycznej.
Warunkiem przystąpienia do testu jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia
od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym
teście lub podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia
(załącznik nr 3).
6. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci
poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych.
7. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym
regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego
akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczny z rezygnacją
z klasy sportowej.

Rozdział I
Organizacja klas

1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania
odpowiedniej dyscypliny.
2. Kwalifikacji uczniów dokonuje w klasie III i VI - piłka ręczna. Zasady naboru określa
regulamin rekrutacji.
3. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej
dyscypliny sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej.
4. Badania okresowe są przeprowadzane co 6 miesięcy.
5. Uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze udziału w zajęciach sportowych,
uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
6. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły, wychowawca,
a zajęcia sportowe realizowane są przez nauczycieli Wychowania Fizycznego.
7. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające
z programu nauczania oraz :
 mecze towarzyskie oraz turnieje
8. Wyżej wymienione formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
9. Kwalifikacje do klas sportowych oraz zwolnienia koordynuje nauczyciel Wychowania
Fizycznego.

Rozdział II
Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców

1. Szkoła zapewnia uczniom klas:



odpowiednią bazę treningową
wykwalifikowaną kadrę szkoleniową

2. Rodzice powinni :




udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych
włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji meczów
i wyjazdów ligowych,
umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich

3. Uczniowie powinni :


przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów w szkole




być godnymi reprezentantami szkoły w zawodach sportowych
systematycznie i sumiennie uczestniczyć w zajęciach sportowych.

4. W przypadku nieprzestrzegania zasad obowiązujących w szkole, postanowień
regulaminu, zasad ustalonych przez nauczyciela Wychowania Fizycznego,
a w szczególności:






notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych, lub jego
zachowanie ocenione zostanie poprawne, nieodpowiednie bądź naganne
stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych
niedozwolonych używek
osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych. Średnia
z wszystkich przedmiotów poniżej 3.50
częstego ( 50% zajęć w semestrze ) opuszczania treningów oraz meczów
bez usprawiedliwienia
stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom

Uczeń może zostać ukarany :










odsunięciem od gry w meczach ligowych, turniejach bądź zawodach
czasowym zawieszeniem w charakterze czynnego uczestnika treningów
przeniesieniem do klasy równoległej niesportowej
przeniesieniem do klasy niesportowej w szkole rejonowej
zastosowaniu kar z punktów powyżej decyduje nauczyciel Wychowania
Fizycznego
w porozumieniu z wychowawcą klasy
decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuję dyrektor szkoły na wniosek
nauczyciela Wychowania Fizycznego i wychowawcy oraz uchwałą Rady
Pedagogicznej
fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej, powiadomieni będą rodzice
w trybie natychmiastowym

5. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami :






bardzo dobrym stanem zdrowia
odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym
większą od przeciętnej sprawnością motoryczną
odpowiednim rozwojem cech osobowościowych
aspiracją i zainteresowaniami sportowymi

6. Celem stwierdzenia wyżej wymienionych warunków wykorzystuje się :




badania lekarskie
testy sprawności fizycznej
wywiady z opiekunem prawnym, wychowawcą, trenerem
Rozdział III
Powołanie komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.
3. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: nauczyciele prowadzący zajęcia
w klasach sportowych.
4. Postępowanie rekrutacyjne do klas sportowych odbywa się od kwietnia do 24
maja,
5. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się
zgodnie
z zasadami określonymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych

1. Nabór uczniów do IV i VII klasy sportowej szkoły podstawowej odbywa się
od kwietnia do czerwca.
2. Każdy kandydat musi przystąpić do testu sprawnościowego (załącznik nr 1 - klasy
IV, załącznik nr 2 – klasy VII).
3. Do publicznego oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawnościowej określony przez polski związek sportowy danej
dyscypliny sportu.
4. Za test sprawnościowy do klasy VII kandydat może otrzymać maksymalnie
45 punktów, z czego progiem zaliczeniowym jest zdobycie powyżej 50 %
punktów. W przeliczeniu na punkty próg zaliczeniowy wynosi 23 punkty.
5. W teście sprawnościowym do klasy IV najważniejszy jest jak najkrótszy
sumaryczny czas. Każdy z kandydatów może podchodzić do próby dwa razy.
Komisja będzie prała pod uwagę lepsze podejście.
6. W przypadku gdy kandydat nie osiągnie wymaganej liczby punktów lub inni
kandydaci osiągną lepsze wyniki, ustala się co następuje :
 Uczeń wpisywany jest na listę rezerwową



W czasie trwania roku w momencie gdy uczeń klasy sportowej złamie
zasady regulaminu (Roz. II pkt. 4) i zostanie relegowany do innej klasy lub
szkoły powyższy kandydat zajmuje jego miejsce
 O kolejności na liście rezerwowej decyduje ilość punktów zdobytych
podczas testu sprawnościowego
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych, na drugim etapie brane są
pod uwagę kryteria ustawowe:
 Niepełnosprawność kandydata
 Wielodzietność rodziny kandydata
 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Goręczyno, 19.04.2017r.

Dyrektor Szkoły Elżbieta Korzeniewska

