Załącznik do Uchwały RP z dnia 29 stycznia 2016 r.
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
W GIMNAZJUM NR 4 im. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNICY
I. Podstawa prawna.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr26, poz.232);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji
oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078)
II. Postanowienia ogólne:
1. W danym roku szkolnym tworzone są klasy sportowe, za zgodą organu prowadzącego szkołę, realizujące oprócz
czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie
sportowe z zakresu piłki nożnej chłopców, piłki nożnej dziewcząt, lekkiej atletyki chłopców i dziewcząt oraz
gimnastyki i akrobatyki chłopców i dziewcząt
2. Działalność klasy sportowej finansowana jest przez organ prowadzący w ramach subwencji oświatowej oraz przez
rodziców, kluby sportowe i firmy patronackie.
3. Sposób finansowania i formy współpracy z klubami, firmami będą każdorazowo formułowane w postaci
odpowiednich umów.
4. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
5. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć
sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych w szczególności poprzez:
a) Opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć
sportowych,
b) Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych
programem nauczania na zajęciach dydaktycznych.
6. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego.
7. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla
danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
8. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata i klasa realizuje rozszerzony program od poziomu klasy I do klasy
III.
9. Do realizacji kształcenia sportowego szkoła wykorzystuje salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym, boiska
szkolne, sprzęt specjalistyczny.
10. Uczniem klasy sportowej może zostać uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i mieszkający poza obwodem
szkoły.
11. W porozumieniu z MKS Polonia-Stal Świdnica, GLKS Świdnica, MKS Polonia Świdnica uczniowie reprezentują
szkołę i kluby w rozgrywkach, zawodach na odpowiednim szczeblu, celem weryfikacji postępu w procesie szkolenia
ukierunkowanego.
III. Zasady rekrutacji.
1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportu;
b) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego;
c) posiada pisemną zgodę obojga rodziców (prawnych opiekunów)
2. Wymagane dokumenty
a) podanie o przyjęcie do szkoły;
b) dwie podpisane fotografie;
c) oryginał świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE;
d) zaświadczenie lekarskie medycyny sportu o stanie zdrowia;
e) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem klasy sportowej i wynikającymi z tego
tytułu obowiązkami .
3. Terminy rekrutacji na kolejny rok szkolny są określane w zarządzeniu dyrektora szkoły.
4. Rekrutację do klasy sportowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów), nauczyciela lub trenera po spełnieniu opisanych wymagań w pkt. 2.
5. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna:
a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjną;
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b) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej:
- prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie;
- opracowanie i przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
- sporządzenie protokółu z postępowania kwalifikacyjnego;
- ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej.
6.
7.

8.
9.

Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest
mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o
którym mowa w pkt 1a oraz opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (w przypadku, gdy uczeń
trenuje w klubie sportowym).
Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7
dni od daty ogłoszenia list.
Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

IV. Prawa ucznia klasy sportowej:
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Gimnazjum Nr 4 Świdnicy oraz:
1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela - opiekuna grupy sportowej w rozwiązywaniu
problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w
przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),

2. ma prawo do badań w przychodni lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne przepisy),
3. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela - opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkoły,

4. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji dniu
następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie
nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie, uzgodnionym z nauczycielem
danego przedmiotu.

5. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej, jako
nieobecność, ale jako „zawody”.
V. Obowiązki ucznia klasy sportowej:
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10
godzin wychowania fizycznego w tygodniu).
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział
szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt
sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności
materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez
Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu
z trenerem).
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na
wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni
przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na
pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać
przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.
9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

1.
2.
3.

Załączniki do regulaminu:
Oświadczenie obydwojga rodziców (prawnych opiekunów)
Podanie o przyjęcie do gimnazjum
Szczegółowy opis prób sprawności fizycznej oraz punktacja.

Regulamin zatwierdzony przez RP Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy 29 stycznia 2016 r.
Dyrektor Gimnazjum Nr 4
mgr Tomasz Całka
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