REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM
w szkole podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa
sportowego (Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru
i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców
dzieci zakwalifikowanych do szkolenia sportowego.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sportowa klasa pływacka funkcjonuje w szkole podstawowej nr 234 im. Juliana
Tuwima, która pełni nadzór dydaktyczny i odpowiada za realizacje programu
nauczania.
2. Podstawą działalności klasy sportowej - pływackiej jest Statut Szkoły.
3. Klasa sportowa realizuje poszerzony program wychowania fizycznego i nauki
pływania.
4. W klasach sportowych dokonywany jest podział na dwie grupy (gr. Pływająca i gr.
Gier zespołowych). Uczniowie na podstawie opinii trenera lub lekarza mogą zostać
przeniesieni do gr. gier zespołowych lub do klasy ogólnej na koniec semestru lub
od nowego roku szkolnego.
5. Zajęcia pływackie realizowane są na pływalni „Foka”, OSiR Wola.
6. Cele i zadania klasy pływackiej:
a) propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu
pływackiego,
b) kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie
środowiska pływackiego, szkoły oraz dzielnicy Wola,
c) integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną
i wychowawczą,
d) popularyzacja pływania wśród uczniów szkoły,
e) organizowanie i udział w zawodach sportowych,
f) dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych.

II.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza komisja rekrutacyjno –
kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji
oraz zaświadczenia lekarskiego.
3. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza się w ogólnie obowiązujących terminach
przyjęć do szkół.
4. Kandydaci do klasy sportowej powinni spełnić następujące warunki:
a. zaliczenie ustalonych przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej,
b. pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów
sprawnościowych,
c. predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,
d. bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,
e. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia
ogólnego.
6. Zwolnienie z aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowych, w przypadku
obecności ucznia w szkole – nie zwalnia go z obowiązku przebywania na zajęciach.
7. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zawodach,
w których bierze udział szkoła i do których został wytypowany przez trenera.
8. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w trakcie trwania zajęć oraz troski o sprzęt sportowy.
9. Uczeń klasy o profilu pływackim powinien:
a. być obowiązkowy, punktualny i sumienny w stosunku do obowiązków
szkolnych,
b. aktywnie uczestniczyć w lekcji,
c. wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą,
d. brać aktywny udział w zawodach pływackich przynosząc szkole zaszczyt ze
swych osiągnięć,
e. wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
f. pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz właściwie
oceniać zachowanie się innych dzieci.
10. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być
zawieszeni przez Dyrektora szkoły w zawodach lub treningach do czasu poprawy, na
wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy.
11. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego lub nie kwalifikują
się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy
lub na podstawie opinii lekarza, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do
oddziału działającego na zasadach ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od nowego
semestru
lub
roku
szkolnego.
(pkt. 12 z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej)
12. Uczniowie klasy sportowej sprawiający szczególne trudności (kłopoty)
wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek trenera

lub wychowawcy w porozumieniu z radą pedagogiczną będą przesuwani z klasy
sportowej do oddziałów ogólnych. Ostateczną decyzję o przesunięciu ucznia z klasy
sportowej podejmuje Dyrektor szkoły.
13. Uczniowie, którzy nie
14. Uczeń nie spełnia wymogów regulaminu klasy pływackiej gdy:
a. nie realizuje obowiązku szkolnego ( często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie
realizuje programu klasy pływackiej)
b. wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli,
c. nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania,
d. dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz
zagraża bezpieczeństwu innych,
e. nie bierze udziału w zawodach pływackich,
f. otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania.
15. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje
prowadzący zajęcia.
16. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Dyrekcji Szkoły
z trenerami pływania.
17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły.

