Regulamin oddziałów sportowych obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce
I Podstawa prawna


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. poz. 671 w
sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

II Informacje ogólne
1. Postanowieniem niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci
szkoleniem sportowym w ramach oddziałów sportowych .
2. Każdy rodzic oraz uczeń oddziału sportowego 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
oddziału sportowego .
3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego , prowadzi pion oddziałów sportowych o
specjalności piłki siatkowej oraz lekkiej atletyki .
4. Uczniowie oddziałów sportowych realizują program nauczania zgodny z wymogami
programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin
wychowania fizycznego. Szkolenie sportowe odbywa się na podstawie programów
stworzonych w oparciu o programy polskich związków sportowych zatwierdzone przez
dyrekcję szkoły.
5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor szkoły oraz
nauczyciele wychowania fizycznego, równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz
w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami
sportowymi .
6. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z obiektów i urządzeń sportowych niezbędnych
do prowadzenia szkolenia sportowego.
7. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy
szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie
poziomu wytrenowania.
8. Zajęcia mogą odbywać się na obiektach sportowych innych niż szkolne.

III Organizacja oddziałów sportowych
1. Oddziały sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do uprawiania
sportu, zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz innych uczniów przyjętych do szkoły za
zgodą dyrektora .
2. Liczba uczniów w oddziale sportowym to co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku
szkolenia. Zmniejszenie liczby uczniów w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu
oddziału sportowego.
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie do klas IV szkoły podstawowej.
4. Liczbę godzin zajęć sportowych ustala się corocznie, podczas opracowania projektu
organizacyjnego szkoły (po akceptacji organu prowadzącego). Tygodniowy wymiar
godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych wynosi – co najmniej 10 godzin.
5. Dzieci i młodzież uprawiające sport w oddziałach sportowych kwalifikuje do uprawiania
określonej dyscypliny sportu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Za kontrolę
posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony nauczyciel wychowania fizycznego.
6. W razie nie dostarczenia przez rodziców lub ucznia ważnych badań lekarskich, przez
dłużej niż miesiąc, dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela może przenieść ucznia do
klasy oddziału nie sportowego .
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzje nie bierze czynnego
udziału w zajęciach sportowych ma obowiązek uczęszczania na pozostałe zajęcia
dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
8. Przerwanie szkolenia sportowego ucznia może nastąpić na podstawie opinii trenera
(instruktora) prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości
kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego. Lekarz może wystawić opinię tylko z
przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener
(instruktor) – z przyczyn innych niż zdrowotne. Uczeń w przypadku opinii nauczyciela
lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie
przechodził od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na
zasadach ogólnych.
9. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca a
zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania
fizycznego .

10. Zajęcia sportowe obejmują :


zajęcia wynikające z planu nauczania ;



mecze towarzyskie oraz turnieje ;



zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, MazowieckoWarszawski Związek Piłki Siatkowej, Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy
Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek
Lekkiej Atletyki.

11. Szkoła współpracuje z
wymienionymi wyżej.

podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem

IV Prawa ucznia:
Uczeń ma prawo:


do odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej;



do korzystania z pryszniców po zajęciach i zawodach sportowych;



do dodatkowe zajęć dydaktycznych wyrównujących ewentualne braki powstałe
na skutek wyjazdów na zawody sportowe;



korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, dyrekcji, nauczycieli, trenerów w
rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności godzenia nauki ze
sportem;



uczniowie znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek
rodziców korzystać mogą z pomocy szkoły (jeżeli takie środki zostaną
przewidziane w budżecie szkoły );

V Obowiązki ucznia oraz rodziców
Uczniowie mają obowiązek :


przestrzegać wszystkie wewnętrzne regulaminy szkolne, zasady BHP, zapisy
statutu Szkoły Podstawowej nr 5, zasady fair-play



uczestniczyć
we współzawodnictwie sportowym, który jest nieodłącznym
elementem szkolenia sportowego. Godnie reprezentować szkołę w zawodach
sportowych i dbać o reprezentatywny strój sportowy szkolny i klubowy;



posiadać aktualne badania lekarskie;



systematycznie uczestniczyć w szkoleniu sportowym zgodnie z ustalonym
miejscem i harmonogramem zajęć;



przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w czasie zajęć
wychowania fizycznego, treningów i wyjazdów sportowych;



przed wyjściem na zawody sportowe dostarczyć nauczycielowi pisemną zgodę
rodzica na udział w oddziałach sportowych;



w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających udział w
zawodach sportowych uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować
nauczyciela w- f oraz przedstawić pisemne uzasadnienie rodziców lub
zwolnienie lekarskie.



rozliczyć się z otrzymanego sprzętu szkolnego na koniec każdego roku
szkolnego,
w przypadku zgubienia lub zniszczenia ponieść odpowiedzialność
materialną (za pośrednictwem rodziców).

Rodzice powinni w szczególności :


udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych ;



w miarę możliwości włączyć się do organizacji imprez sportowych;



umożliwić dziecku przeprowadzenie badań okresowych .

VI Postanowienia końcowe
1.

Działalność klas sportowych finansowana jest przez Miasto Ostrołęka w ramach
subwencji oświatowej oraz przez rodziców, kluby sportowe oraz możliwie
pozyskiwanych sponsorów .

2. Sposoby finansowania i formy współpracy z klubami, firmami będą każdorazowo
formułowane w postaci odpowiednich umów patronackich .
3. W celu umożliwienia prowadzenia działalności sportowej w szkole oraz działalności
finansowej i organizacyjnej, utworzony jest przy szkole Uczniowski Klub Sportowy
„ Olimp” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”.

...........................................
Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1

Warunki naboru uczniów do klas sportowych
1. Nabór uczniów do oddziałów sportowych odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej,
możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych , w razie odejścia lub
przeniesienia uczniów .
2. Kandydat winien wyróżniać się następującymi cechami :


bardzo dobrym stanem zdrowia ;



odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym ;



większą od przeciętnej sprawnością fizyczną ;



odpowiednim rozwojem cech osobowościowych ;



aspiracją i zainteresowaniem sportowym ;



wysoką kulturą osobistą .

3. Warunki przyjęcia kandydatów :


oświadczenie o stanie zdrowia kandydata potwierdzone orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;



pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie
sportowe w danym oddziale.



posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;



W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych
miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ust.PO

4. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą :


nauczyciel wychowania fizycznego



przedstawiciel dyrekcji szkoły

5. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki sportowe mogą być decyzja komisji zwolnieni z
testów sprawności fizycznej.

6. Nabór uczniów powinien być poprzedzony szeroką akcją propagandową .
7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość , w terminie 7 dni , złożenie odwołania
do dyrektora szkoły .
8. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły , po konsultacji z
nauczycielem wychowania fizycznego .

.....................................
Dyrektor szkoły

