REGULAMIN
KLAS

SPORTOWYCH

w Zespole Szkół w Parkowie.

1. Zespół Szkół w Parkowie prowadzi pion klas sportowych o specjalności piłka siatkowa
dla chłopców i dziewcząt.
2. Szkoleniem objęci są uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie począwszy od klasy IV
Szkoły Podstawowej do klasy III Gimnazjum.
3. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymogami
programowymi zalecanymi przez MEN, ponadto korzystają z rozszerzonej liczby godzin
wychowania fizycznego.

I. ORGANIZACJA KLAS SPORTOWYCH.
1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów zamieszkujących w obwodach Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Parkowie oraz innych uczniów przyjętych do szkoły za
zgodą dyrektora.
2. Liczba uczniów w klasie sportowej powinna wynosić od 15 do 20 uczniów.
3. Co roku dokonuje się naboru uczniów do klas IV.
4. Godziny zajęć sportowych ustala się corocznie w projekcie organizacyjnym szkoły.
5. Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera.
6. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia wynikające z planu nauczania i prowadzenie na
terenie szkoły oraz:
a/ mecze rozgrywane w ramach ligi,
b/ mecze towarzyskie,
c/ letnie i zimowe obozy szkoleniowe.
7. Wymienione w punktach 6 a i b formy zajęć są obowiązkowe dla uczniów
zakwalifikowanych przez trenera.
8. Obozy szkoleniowe organizowane są w czasie wolnym od nauki. Rodzice uczniów w nich
uczestniczących pokrywają pełny koszt uczestnictwa.
9. Uczniowie klas sportowych stają się członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego
„OLIMPIJCZYK”
10. Przejście ucznia od innego klubu może nastąpić jedynie za zgodą szkoły.

II. WARUNKI NABORU DO KLAS SPORTOWYCH.
1. Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się na poziomie klas IV.
2. Nabór kandydatów dokonuje co roku komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
3. Jeśli w klasach sportowych są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego
w innym terminie.

4. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
a/ dyrektor szkoły,
b/ trener właściwej dyscypliny,
c/ lekarz.
5. Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest:
a/ pozytywny wynik badania lekarskiego,
b/ zaliczenie testu sprawnościowego.
6. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasach sportowych, o przyjęciu
ucznia decyduje miejsca na liście wyników testu sprawnościowego.
7. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej zainteresowani rodzice mogą składać w ciągu 7 dni
odwołanie do dyrektora szkoły.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW.
1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:
a/ odpłatne korzystanie z dożywiania,
b/ dodatkowe zajęcia dydaktyczne wyrównujące ewentualne braki powstałe na skutek
wyjazdów na zawody sportowe,
c/ odpowiednią bazę treningową i higieniczno – sanitarną,
2. Rodzice mają prawo:
a/ włączać się w organizację i wspierać materialnie przygotowanie meczów
i wyjazdów ligowych,
b/ współdecydować o miejscu i czasie obozów szkoleniowych.
3. Uczniowie mają obowiązek:
a/ reprezentować szkołę w zawodach sportowych,
b/ nadrabiać zaległości w nauce powstałe wskutek nieobecności na lekcjach z powodu
uczestnictwa w zawodach sportowych,
c/ prowadzić higieniczny tryb życia, aby rozwijać i zachować sprawność fizyczną.
4. W razie nieprzestrzegania regulaminów szkolnych, w szczególności punktu 3 działu III
niniejszego regulaminu, lub osiągania słabych wyników sportowych dyrektor szkoły
wnioskuje do Rady Pedagogicznej o przeniesienia ucznia do klasy niesportowej
lub do szkoły w obwodzie szkolnym zgodnym z miejscem zamieszkania ucznia.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Działalność klas sportowych finansowana jest przez organ prowadzący, rodziców, kluby
sportowe oraz firmy patronackie lub inne osoby fizyczne i prawne.
2. Sposób finansowania i forma współpracy z podmiotami sponsorującymi jest każdorazowo
określany w postaci odpowiedniej umowy.
3. W celu umożliwienia prowadzenia działalności sportowej szkoły funkcjonuje przy szkole
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”.

