REGULAMIN MIĘDZYODDZIAŁOWYCH KLAS SPORTOWYCH O PROFILU
PIŁKA NOŻNA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. za zgodą organu prowadzącego w szkole tworzy się i prowadzi od klasy
czwartej oddziały sportowe o profilu piłka nożna.
§ 2. Rekrutacja:
1. Do międzyoddziałowej klasy o charakterze sportowym przyjmowani są
w pierwszej kolejności uczniowie szkoły. W dalszej kolejności mogą być
przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie z innych
szkół, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Oddział może liczyć
maksymalnie 26 uczniów.
2. Do 31 marca każdego roku rodzice (prawni opiekunowie) składają
w sekretariacie szkoły:
1) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu piłka nożna
(Załącznik nr 5 do statutu szkoły), który obowiązuje w II cyklu
kształcenia,
2) kopię ocen semestralnych lub semestralnej oceny opisowej w klasie
programowo niższej - dotyczy ucznia z innej szkoły.
3. W pierwszej połowie kwietnia przez trenerów lub instruktorów zostaje
przeprowadzony test sprawnościowy w zakresie szybkości, gibkości,
zwinności, ogólnej sprawności fizycznej (uczniowie przynoszą strój
gimnastyczny i obuwie sportowe). O miejscu, terminie i godzinie w/w testu
sprawnościowego rodzice

(prawni opiekunowie) i uczniowie zostają

powiadomieni przez szkołę.
4. Do klasy sportowej o profilu piłka nożna zostaną zakwalifikowani uczniowie,
którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem
lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez
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lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami o zdolności do uprawiania
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia,
2) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach
ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
3) osiągają pozytywne wyniki w nauce i zachowaniu,
4) wykazują zainteresowania sportowe,
5) posiadają

pisemną

zgodę

rodziców

(prawnych

opiekunów)

na

uczęszczanie kandydata do oddziału.
5. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy sportowej o profilu
piłka nożna zostaje ogłoszona w terminie do 15 maja.
§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka nożna
dyrektor szkoły powołuje w terminie do 1 kwietna Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
1) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący,
2) dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów lub trenerów
piłki nożnej,
3) pedagog szkolny.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) prowadzenie

postępowania

rekrutacyjnego

zgodnie

z

zasadami

określonymi w statucie szkoły,
2) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej,
3) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu piłka
nożna,
4) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
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§ 4. Ustalenie uczniów przyjętych do klasy sportowej.
1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w § 2 pkt. 4. niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale,
na pierwszym etapie postępowania są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do informacji publicznej uczniów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do międzyoddziałowej klasy sportowej.
3. Komisja rekrutacyjna sporządza pisemne uzasadnienie w terminie 5 dni.
4. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rodzicowi (prawnemu
opiekunowi) przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada
stronie.
6. Na decyzję dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 5. Podstawowe obowiązki ucznia klasy o profilu piłka nożna.
1. Uczeń klasy sportowej o profilu piłka nożna jest zobowiązany do:
1) przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących
w szkole,
2) uczestniczenia w zawodach w piłce nożnej szkolnych i międzyszkolnych
oraz pozostałych zawodach sportowych, w których bierze udział szkoła,
3) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt
sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów
sportowych.
2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy
sportowej o profilu piłka nożna może być zawieszony przez dyrektora szkoły
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w zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek instruktora lub
trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy.
3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze,
negatywnie wpływający na pozostałych uczniów na wniosek instruktora,
trenera lub wychowawcy klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej może zostać
skreślony przez dyrektora z listy uczniów międzyoddziałowej klasy
sportowej.
§ 2. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w międzyoddziałowej klasie o profilu
piłka nożna istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowego postępowania
rekrutacyjnego w późniejszym terminie.
§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu
piłka nożna są zobowiązani do zakupu stroju sportowego (dres, obuwie sportowe,
koszulka, spodenki).

4

