REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W
WARSZAWIE
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas
sportowych oraz obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkolenia
sportowego.
1. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza szkolna komisja kwalifikacyjna
powołana przez dyrektora szkoły.
2. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie wniosku
komisji i opinii lekarza.
3. Rekrutację do klas sportowych najniższych programowo dla danego etapu
edukacyjnego przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem MEN na dany rok szkolny w
terminach podanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty .
4. Kandydaci do klas sportowych powinni spełniać następujące warunki:
● zaliczenie ustalonych przez komisję kwalifikacyjną prób sprawności fizycznej,
● bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę medycyny sportowej,
● posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
● udokumentowane dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
5. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
6. Uczeń klasy sportowej posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza
specjalistę medycyny sportowej, rodzice dbają o ich aktualność.
Niedopełnienie obowiązku aktualizacji badań lekarskich oznacza zawieszenie w
treningach. Zawieszenie spowodowane brakiem aktualnych badań lekarskich dłuższe
niż 30 dni w przeciągu semestru skutkuje przeniesieniem do klasy ogólnej (jeśli taka
istnieje) lub do szkoły rejonowej.
7. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów 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 regulaminów korzystania z obiektów sportowych.
8. Za osiągnięcia sportowe uczeń może być typowany przez nauczyciela wf-trenera do
nagrody dyrektora „Najlepszy Sportowiec Szkoły Podstawowej nr 65” na koniec roku
szkolnego.
9. Decyzją dyrekcji na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela wf-trenera , uczeń
zostaje zawieszony w rozgrywkach i zawodach sportowych za:
● złe zachowanie na terenie szkoły i poza nią,
● nieuzasadnione opuszczanie zajęć sportowych lub lekcji oraz niestosowanie się do
obowiązków zawodnika,
● brak indywidualnych postępów w osiągnięciach sportowych – ocena nauczyciela
wf-trenera,
● za brak postępów w nauce lub drastyczne obniżanie wyników nauczania lub
uzyskanie niedostatecznych ocen z przedmiotów (jednego lub więcej).
10. Uczeń zawieszony w prawach zawodnika ma obowiązek brać udział w zajęciach
sportowych.

11. Decyzją dyrektora szkoły i rady pedagogicznej na wniosek nauczyciela wf-trenera lub
wychowawcy klasy uczeń zostaje przeniesiony do klasy ogólnej (jeżeli taka istnieje)
lub do szkoły rejonowej w następujących przypadkach:
 uczeń nie podnosi własnego poziomu sportowego i nie kwalifikuje się do
dalszego szkolenia,
 pasywny udział w zajęciach sportowych (notoryczny brak stroju,
nieuzasadnione zwolnienia przez rodzica z lekcji wf)
 ● uczeń sprawia szczególne kłopoty - trudności wychowawcze negatywnie
wpływające na pozostałych uczniów, nie uczęszcza na zajęcia sportowe w
obowiązującym wymiarze godzin dla danego profilu klasy,
 ● uczeń uzyska niedostateczną ocenę z jednego lub więcej przedmiotów na
półrocze lub koniec roku szkolnego,
 ● patrz pkt. 6.
12. Wszyscy uczniowie klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 65 są zobligowani do
godnego reprezentowania swojej szkoły we wszystkich zawodach i turniejach, w
których bierze udział szkoła.
13. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.

