Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ
MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
§1
Postanowienia ogólne
1.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w roku szkolnym 2021/2022 tworzy oddział sportowy
o profilach:
klasa IV - piłka nożna chłopców i dziewcząt
– piłka ręczna chłopców i dziewcząt
§2
Rekrutacja

1.

Do klasy sportowej przyjmowani są na wniosek rodziców / opiekunów prawnych
uczniowie zamieszkali w obwodzie lub poza obwodem szkoły.

2.

Rodzice/ opiekunowie prawni składają w sekretariacie szkoły:
a) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej,
b) zgodę na udział w próbach sprawnościowych.

3.

W ustalonym terminie zostanie przeprowadzona próba sprawnościowa dla kandydatów
do klasy sportowej.

4.

Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b) zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,
c) posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie nauki w klasie
sportowej.

5.

Terminy rekrutacji:
a) składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej:
termin podstawowy: od 08 marca do 22 marca 2021 r.
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termin uzupełniający: od 15 czerwca do 22 czerwca 2021 r.
b) terminy prób sprawnościowych:
I termin - 11 maja 2021 r. godzina 17.00
II termin - 8 czerwca 2021 r. godzina 17.00
c) podanie

do

publicznej

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych:
termin podstawowy: 17 maja 2021 r.
termin uzupełniający: 14 czerwca 2021 r.
d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia:
termin: od 20 maja do 17 czerwca 2021 r.
e) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
termin podstawowy: 21 czerwca 2021 r.
termin uzupełniający: 21 lipca 2021 r.

§3
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną.

2.

Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) przeprowadzenie prób sprawnościowych przez nauczycieli wychowania fizycznego,
trenerów,
b) ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do klas sportowych,
c) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

3.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

4.

Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

5.

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
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§4
Organizacja oddziałów sportowych

1. Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych będą realizowane w wymiarze
10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:
a) 6 godzin szkolenia sportowego w określonej dyscyplinie,
b) 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły
podstawowej.
2. W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie
sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Program

szkolenia

jest

realizowany

równolegle

z

programem

nauczania

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
4. W przypadku opinii trenera lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości
kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku
szkolnego lub nowego półrocza do oddziału szkolnego działającego na zasadach
ogólnych.

§5
Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej

1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do:
a) przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
b) dbania o aktualne badania lekarskie,
c) uczestniczenia w miarę możliwości we wszystkich zawodach uprawianej dyscypliny
szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych zawodach sportowych w których bierze
udział szkoła,
d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz
przestrzegania regulaminu korzystania z

sali gimnastycznej i innych obiektów

sportowych.
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2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może
być na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą
klasy zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy.
3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie
wpływający na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego
lub wychowawcy klasy może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do klasy
ogólnodostępnej.
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