Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu
ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W POZNANIU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie klas sportowych.
2. Każdy rodzic i każdy uczeń klasy sportowej zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
3. Cykl kształcenia sportowego dla oddziałów pływackich oraz piłki nożnej trwa 8 lat, natomiast
dla oddziałów koszykówki, hokeja na trawie oraz lekkoatletyki 5 lat.
4. Oddziały sportowe powoływane są od poziomu klas I (odział pływacki oraz piłki nożnej) oraz
klas IV (oddział koszykówki, hokeja na trawie, lekkoatletyki) i realizują program do klasy VIII.
5. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony dla
danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
6. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o programy opracowane przez odpowiednie
Związki Sportowe oraz patronackie Kluby Sportowe.
7. Szkoła przy realizacji programu szkoleniowego w oddziałach sportowych współpracuje
z klubami sportowymi:

a. KKS Lech Poznań – klasy o profilu piłki nożnej,
b. AZS Poznań – klasy o profilu lekkoatletyki,
c. MUKS Poznań – klasy o profilu koszykówki (dziewczęta),
d. Biofarm Basket Poznań – klasy o profilu koszykówki (chłopcy),
e. WKS Grunwald Poznań – klasy o profilu hokeja na trawie,
f. UAM Poznań – klasy o profilu pływania.

8. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak
i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
9. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
10. Do klas o profilu piłka nożna oraz pływania do klasy IV przeprowadzany jest nabór
uzupełniający.
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11. O zasadach rekrutacji mówią odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu
do szkoły decyduje Dyrektor.
II. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
1. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny
sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej.
2. Badania okresowe są przeprowadzane co 6 miesięcy.
3. Za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice.
4. Brak aktualnych badań lekarskich oznacza zawieszenie w treningach.
5. Uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na
pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. W takim wypadku uczeń
obowiązkowo bierze udział we wszystkich zajęciach sportowych w charakterze obserwatora
i jest pod opieka trenera.
6. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły, wychowawca,
a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów.
7. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające
z programu nauczania oraz:
a) mecze prowadzone w ramach lig,
b) mecze towarzyskie oraz turnieje,
c) inne zawody,
d) obozy sportowe (letnie lub zimowe).
8. Wyżej wymienione formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Kwalifikacji oraz
zwolnienia z dodatkowych form zajęć dokonuje trener. Mają one znaczący wpływ na ocenę
przydatności ucznia do dalszego szkolenia.
III. PRAWA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW Z KLAS SPORTOWYCH

1. Rodzice mają prawo:
a) być w ciągłym kontakcie z wychowawcą i trenerem prowadzącym,
b) uzyskać informację na temat postępów sportowych dziecka,
c) włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji turniejów, meczów
i wyjazdów na rozgrywki i zawody.
2. Uczniowie mają prawo:
a) korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu
problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności
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pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce,
b) do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej szkoły,
c) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako ”zwolniony”,
d) w indywidualnych przypadkach losowych na wniosek rodzica uczeń może być czasowo
zwolniony z treningów lub zawodów obowiązkowych.
IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW Z KLAS SPORTOWYCH

1. Rodzice powinni :
a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych,
b) (uchylony)
c) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.
2. Uczniowie powinni :
a) przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów w szkole,
b) reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych
w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,
c) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania
fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
d) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim,
e) dbać o sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie
szkolenia sportowego,
f) rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia
odpowiedzialności materialnej,
g) przestrzegać poleceń nauczyciela - trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
h) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela - trenera
i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
i) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i współżycia w czasie zajęć wychowania
fizycznego, wyjazdów sportowych, innych imprez sportowych oraz stosować się
do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w trakcie ich trwania,
j) długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem
lekarskim.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, w szczególności zasad ustalonych przez
trenera, uczeń może być ukarany w następujących formach:
a) odsunięciem od gry w meczach ligowych bądź turniejach, zawodach,
b) czasowym zawieszeniem w charakterze czynnego uczestnika treningów,
c) przeniesieniem do klasy niesportowej od nowego semestru w danym roku szkolnym.
2. O zastosowaniu kar z pkt. a i b decyduje osobiście trener w porozumieniu,
z wychowawcą, natomiast pkt. c wymaga decyzji dyrektora, na wniosek trenera.
3. Ponadto uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu może zostać ukarany przez
nauczyciela-trenera oraz dyrektora za:
a) notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych
b) stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych
używek,
c) osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych,
d) częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez
usprawiedliwienia,
e) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuję dyrektor szkoły na wniosek trenera i wychowawcy.
5. O fakcie wykluczenia ucznia z oddziału sportowego, powiadomieni będą rodzice w trybie
natychmiastowym.
6. Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców korzystać
mogą z pomocy szkoły lub klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły
lub klubu).
7. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie
podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
8. Uczeń ma możliwość zmiany klasy sportowej na klasę o innym profilu sportowym, po złożeniu
pisemnego wniosku przez rodzica i po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sportowego.

..............................................................
Dyrektor szkoły
..............................................................
Wychowawca klasy
.........................................................
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Trener klasy
DEKLARACJA RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY ...............
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż zapoznany(a) zostałem(am)
z postanowieniami regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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27.
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