REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE
I. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
II. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Regulamin ma na celu ustalenie zasad naboru uczniów do oddziałów sportowych.
2. Do oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa i piłka nożna przyjmuje się absolwentów
klas piątych szkół podstawowych.
3. Do oddziału sportowego przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem
szkoły.
4. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie objęci szkoleniem
sportowym w ramach oddziałów sportowych.
5. Każdy rodzic/ opiekun prawny oraz uczeń oddziału sportowego winien zapoznać się
z poniższym regulaminem, stosować go, na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego
akceptację.
III. WARUNKI PRZYJĘCIA
1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
2. Pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na cały cykl kształcenia w oddziale sportowym.
3. Zaliczenie prób sprawnościowych.
4. Złożenie wymaganych dokumentów.
IV. KWALIFIKACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej – Dyrektor Szkoły powołuje Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą;
 Dyrektor/wicedyrektor jako przewodniczący,
 nauczyciel wychowawca wskazany przez dyrektora szkoły,
 instruktor/ trener danej dyscypliny sportu.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
 prowadzi postępowanie kwalifikacyjne,
 przeprowadza test sprawności ogólnej,
 sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
 ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.

4. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w oddziałach sportowych przy spełnieniu
takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z obwodu szkoły.
5. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na
piśmie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

V. PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Uczeń ma prawo do:
Korzystania ze sprzętu i obiektów sportowych szkoły pod opieką nauczyciela.
Uczestnictwa w obozach sportowych dofinansowywanych przez szkołę.
Uczestnictwa w zawodach sportowych dofinansowywanych przez szkołę.
Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dnia następnego, jeżeli powrót z zawodów nastąpił po
godzinie 22:00.
5. Zwolnienia z odpowiedzi ustnej, kartkówek i sprawdzianów pisemnych, jeżeli powrót z zawodów
sportowych trwających, co najmniej 3 dni nastąpił pomiędzy godziną 20:00 a 22:00.
6. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest ujmowana w dokumentacji
szkolnej jako „nieobecność z przyczyn szkolnych”.
7. Korzystania z obiadów szkolnych.
1.
2.
3.
4.

VI. OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
1. Sumiennie realizuje wszystkie zadania wynikające z programów nauczania.
2. Bierze czynny udział w treningach i bierze udział w zawodach sportowych.
3. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach
wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.
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

VII. OBÓZ SPORTOWY
1. Obóz sportowy jest organizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego.
2. Obóz sportowy odbywa się w miarę możliwości finansowych szkoły.
3. Szkoła ze środków przyznawanych przez organ prowadzący szkołę pokrywa część kosztów
wyżywienia i noclegów dla uczestników oraz kadry trenersko-pedagogicznej.

4. Rodzice pokrywają koszty dopłaty do wyżywienia i noclegów oraz przejazdu tam
i z powrotem za swoje dziecko.
5. W szczególnych przypadkach, koszty ponoszone przez rodziców, mogą być rozłożone na raty po
wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
VIII. UCZEŃ MOŻE BYĆ ODSUNIĘTY OD TRENINGU
1. Na wniosek rodzica, wychowawcy lub trenera w przypadku słabych wyników w nauce oraz
nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w WZO.

IX. UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONY DO KLASY OGÓLNEJ W PRZYPADKU:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.
Negatywnej opinii wychowawcy klasy lub trenera.
Negatywnej opinii o stanie zdrowia wystawionej przez lekarza.
Wniosku rodziców, którzy nie wyrażają zgody na jego uczestnictwo w oddziale sportowym.
Częstego opuszczania zajęć treningowych bez usprawiedliwienia.
Stwierdzania braku postępów w rozwoju sportowym oraz biernego uczestnictwa w zajęciach
sportowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie decyzje dotyczące ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek trenera, wychowawcy
i rodziców ucznia po konsultacji z psychologiem.
2. Uczeń przeniesiony do klasy ogólnej traci prawa ucznia oddziału sportowego.

Regulamin zatwierdzono z dniem podpisania.

