Regulamin oddziałów sportowych
obowiązujący
w Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach
Opracowany na podstawie i w zgodności z :
Ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. „o kulturze fizycznej” (Dz.U. Nr 25 poz. 113 z 2001,
81/889,102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752), Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. „w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz
szkół mistrzostwa sportowego” (Dz.U. 2012, poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. „w sprawie zasad kwalifikowania do
poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich
częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia,
uprawiających sport amatorski” (Dz.U. 2002/191/1603), Rozporzadzeniem MENiS z
dnia 20 lutego 2004 r. „w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych”
(Dz. U. nr 26 poz.232 z późniejszymi zmianami)
1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły,
objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach oddziałów sportowych.
2. Każdy uczeń oddziału sportowego oraz ich rodzice powinni zapoznać się z
powyższym regulaminem i stosować go na co dzień.
3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi szkolenie w kolejnych
trzech klasach gimnazjum w specjalności: piłka ręczna.
4. Uczniowie oddziałów sportowych realizują program nauczania zgodny z
wymaganiami zalecanymi przez MEN i mają rozszerzoną liczbę godzin wychowania
fizycznego.
5. Za właściwą realizację programu szkolenia odpowiada dyrektor oraz trener,
równocześnie reprezentują oni szkołę w kontaktach z klubami i związkami
sportowymi.
I. ORGANIZACJA KLAS
1. Oddziały sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do
uprawiania odpowiedniej dyscypliny.
2. Liczba uczniów w oddziałach sportowych powinna wynosić co najmniej 20
uczniów, a grupa ćwiczeniowa minimum 10 uczniów.
3. Kwalifikacji uczniów do oddziałów sportowych dokonuje się corocznie. Zasady
naboru określa poniższy regulamin (zał. A).
4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
5. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych
realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w
ramowym planie nauczania.
6. Warunkiem kwalifikacji do oddziału sportowego jest zdolność do uprawiania
określonej dyscypliny sportowej, potwierdzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej w formie zaświadczenia lekarskiego.
7. Badania lekarskie obejmują:
a) Ogólne badanie lekarskie
b) Badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania
zaświadczenia

c) Wydanie zaświadczenia.
8. Za przeprowadzenie badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia oraz trener.
9. Za kontrolę posiadanych badań odpowiada trener.
10. Uczniowie, którzy ze względu na czasową niezdolność nie biorą udziału w
zajęciach sportowych mogą przebywać pod opieką innych nauczycieli (świetlica,
biblioteka, pedagog) oraz uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne
prowadzone w danym oddziale.
11. Opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel –
wychowawca, a zajęcia sportowe realizowane są przez prowadzących,
posiadających kwalifikacje w określonej dyscyplinie sportowej.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW
1 .Szkoła zapewnia uczniom oddziałów sportowych:
a) odpowiednią bazę treningową;
b) niezbędny sprzęt sportowy dla określonej dyscypliny;
c) podstawową opiekę lekarską;
d) sanitariaty i prysznice do utrzymania należytej higieny po zajęciach sportowych;
e) możliwość odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej.
2. Uczniowie są zobowiązani do:
a) przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych;
b) godnego reprezentowania szkoły w zawodach sportowych w kraju i za granicą;
3. Uczeń zostaje zawieszony w możliwości reprezentowania szkoły lub przeniesiony
do innej klasy w wypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminów szkolnych a w
szczególności:
a) palenia tytoniu, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek;
b) osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;
c) częstego (30% zajęć w półroczu) opuszczania treningów oraz meczów bez
usprawiedliwienia
d) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
4. Decyzję o zawieszeniu ucznia lub przeniesieniu do innego oddziału, podejmuje
dyrektor szkoły na wniosek trenera i wychowawcy. O swojej decyzji powiadamia
rodziców, prawnych opiekunów ucznia na tydzień przed terminem zawieszenia lub
przeniesienia.
5. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu, powoduje skreślenie
ucznia w każdym czasie, bez zachowania postanowień pkt 4.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Działalność oddziałów sportowych finansowana jest przez Gminę Świerklany w
ramach subwencji oświatowej.
2. Sposób współpracy z klubami, związkami sportowymi, sponsorami, będzie
każdorazowo formułowany w postaci umów partnerskich.
3. Każdy uczeń może być członkiem, zawodnikiem klubu sportowego związanego ze
szkołą umową patronacką, natomiast rodzice mogą być członkami wspierającymi po
podpisaniu odpowiedniej deklaracji.
4. Przejście do innego klubu wymaga uzgodnień między rodzicami i
zainteresowanymi klubami.
ZAŁĄCZNIK A

WARUNKI NABORU UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
1. Nabór uczniów do oddziałów sportowych odbywa się według terminów rekrutacji.
Możliwy jest nabór uzupełniający w oddziałach starszych, w razie odejścia lub
przeniesienia ucznia.
2. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami:
a) bardzo dobry stan zdrowia,
b) odpowiedni rozwój fizyczny;
c) większa od przeciętnej sprawność motoryczna;
d) odpowiedni rozwój cech osobowościowych;
e) zainteresowania sportowe i aspiracje do osiągania sukcesów.
3. Celem stwierdzenia wyżej wymienionych warunków wykorzystuje się:
a) zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza zg. z odrębnymi przepisami,
b) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez Szkolną Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora
c) pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
4. Nabór przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
5. Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziałów sportowych uwzględnia się opinię
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego
zaświadczenie.
6. Nabór uczniów powinien być poprzedzony szeroką akcją informacyjną.
7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej istnie możliwość złożenia odwołania do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
8. Ostateczną decyzję o zakończeniu naboru uczniów podejmuje dyrektor szkoły.

