Załącznik nr 6

do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.
Regulamin Klas Sportowych
o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka
w Szkole Podstawowej Nr3 w Lęborku
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U.
z 2012r. poz.1129 )
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004
r.,Nr26, poz.232 ze zmianami )

I. Postanowienia ogólne
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku za zgodą organu
prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej oddział sportowy o profilu piłka
nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka.
II. Zasady rekrutacji
1. Do klasy czwartej sportowej przyjmowani są uczniowie klas trzecich Szkoły
Podstawowej nr3 w Lęborku na podstawie listy sporządzonej przez trenera. W dalszej
kolejności, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, uczniowie zamieszkali poza
obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. Do 31 marca każdego roku rodzice/prawni opiekunowie uczniów, składają w sekretariacie
szkoły:
1) podanie o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej (załącznik nr 1);
2) oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego
oraz akceptacja Regulaminu Klasy Sportowej (załącznik nr 2);
3) kopię śródrocznej oceny opisowej w klasie trzeciej.
3. Do klasy czwartej sportowej zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy:
1) w wyznaczonym terminie dostarczą dokumenty – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do danego
regulaminu;
2) posiadają dobry stan zdrowia;
3) osiągają wysokie wyniki w wybranej dyscyplinie sportowej;
4) osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu;
5) wykazują zainteresowanie sportowe daną dyscypliną.
4. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy czwartej sportowej o wybranym
profilu zostanie ogłoszona w terminie do 31 maja.
III Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
1. W przypadku, gdy liczba uczniów chętnych jest większa niż liczba miejsc w klasie
dyrektor szkoły powołuje w terminie do 10 kwietnia Szkolną Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej.
2. W skład komisji wchodzą:
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1) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący,
2) dwóch nauczycieli wychowania fizycznego SP3,
3) pedagog szkolny.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej należy:
1) prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie;
2) przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania fizycznego;
3) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej;
4) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.
IV Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej
1. Do klasy czwartej sportowej przyjętych będzie maksymalnie 30 uczniów, którzy uzyskali
pozytywną opinię Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej oraz spełniają kryteria
zawarte w części II.
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
3. Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.
4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
V Podstawowe obowiązki ucznia klasy czwartej sportowej
1. Uczeń klasy czwartej sportowej jest zobowiązany do :
1) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole;
2) dbania o aktualne badania lekarskie
3) uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zawodach
Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego na bazie szkoły lub we współpracy ze
szkołą;
4) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz
przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być
zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek
nauczyciela wychowania fizycznego/trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy
3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie
wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania
fizycznego/trenera lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej może zostać
przeniesiony decyzją dyrektora szkoły do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
4. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
nauczyciela wychowania fizycznego/trenera prowadzącego zajęcia sportowe, opinii
lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału,
działającego na zasadach ogólnych.
5. Uczniów opuszczających szeregi Uczniowskiego Klubu Sportowego lub zmieniających
barwy klubowe przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału,
działającego na zasadach ogólnych.
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