Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku
z oddziałami sportowymi

REGULAMIN
ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
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II.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.
2572 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U.
2012 r. poz. 1129) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857 z
późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 395).
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. rok 2017
poz. 59).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Oddział sportowy kształci uczniów o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
2. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych
w szczególności przez:
a. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych
był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
b. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów
wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach
dydaktycznych.
3. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 8 lat.
4. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
5. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia, prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą,
wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz uczestnictwo w zawodach
(organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.
6. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy
dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z UKS Dwójka Morena Gdańsk
(w przypadku braku sekcji w danej dyscyplinie sportowej w UKS, z innymi klubami
sportowymi).
7. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie
szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
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8. Uczniowie

oddziału

sportowego

wyłaniani

są

w

drodze

postępowania

kwalifikacyjnego określonego w „Regulaminie naboru do oddziału sportowego”,
zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
9. W niektórych przypadkach o przyjęciu do oddziału sportowego decyduje dyrektor.
10. Z uwagi na konieczność uczestniczenia uczniów w rozgrywkach sportowych,
uczniowie oddziału sportowego będą reprezentować szkołę w systemie rozgrywek
szkolnych,

a

klub

UKS

Dwójka

Morena

w

ogólnopolskim

systemie

współzawodnictwa sportowego (w przypadku braku sekcji w UKS, w danej
dyscyplinie sportowej, uczeń może reprezentować inny klub sportowy).

III.

PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w
Gdańsku z oddziałami sportowymi oraz:
1. Prawo korzystania z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów, w rozwiązywaniu
problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w
szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężeniu trudności w nauce (zajęcia
wyrównawcze).
2. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-trenera grupy sportowej, ze sprzętu
sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.
3. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych uczeń ma prawo być
nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym, z zakresu materiału przerobionego w
czasie swojej nieobecności. Materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma
być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie.
4. W indywidualnych przypadkach losowych, na wniosek rodzica, uczeń może być
czasowo zwolniony z treningów lub zawodów.
5. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w
dokumentacji szkolnej, jako nieobecność, a odnotowana jako „nieobecność
usprawiedliwiona przez szkołę/wychowawcę klasy”.
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IV.

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Uczeń oddziału sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów
dotyczących uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku z oddziałami sportowymi,
a ponadto ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach
sportowych i posiadać strój sportowy stosowny do miejsca odbywania zajęć
sportowych.
2. Godnie reprezentować szkołę i klub sportowy podczas wszystkich imprez i zawodów
sportowych, w tym organizowanych przez szkołę.
3. Uczestniczyć w organizowanych przez klub obozach sportowych.
4. Posiadać aktualne badania lekarskie upoważniające do uprawiania danej dyscypliny
sportowej (zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich).
5. Długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń dokumentuje zwolnieniem
lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę.
6. Uczniowie oddziału sportowego za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być
zawieszeni przez dyrektora szkoły w zawodach lub treningach do czasu poprawy (na
wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia
szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru
do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

2. Dyrektor szkoły może również podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia z oddziału
sportowego do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych, z końcem
semestru lub roku szkolnego, na wniosek trenera, instruktora, wychowawcy lub Rady
Pedagogicznej w przypadku:
a. osiągania słabych wyników dydaktycznych i sportowych,
b.

opuszczania zajęć wychowania fizycznego i treningów w wymiarze powyżej
50 % zajęć w semestrze,

c. otrzymania nieodpowiedniej oceny z zachowania,
d. nieprzestrzegania zapisów zawartych w Statucie Szkoły.
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3. Zapisanie dziecka do oddziału sportowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu
w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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