Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 4/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie

Regulamin naboru do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 100 im. Adama Mickiewicza
w Krakowie
1) Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas
sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych
klas.
2) Do klasy sportowej o specjalności piłka koszykowa przyjmuję się absolwentów klas trzecich
szkół podstawowych
3) Do klasy sportowej może zostać przyjęty uczeń na wniosek
a) na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego za zgodą rodzica (prawnego
opiekuna).
b) rodzica (prawnego opiekuna),
4) Do klasy czwartej Szkoły Podstawowej o charakterze sportowym przyjmowani są uczniowie
spełniający warunki:
a) pisemna zgoda rodzica (prawnego opiekuna) - oświadczenie,
b) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności
do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawionego lekarza,
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez Polski Związek Koszykówki,
d) wykazanie zainteresowań sportowych, w tym systematyczny, aktywny udział
w zajęciach sportowych, zajęciach klubowych, osiągnięcia i sukcesy sportowe.
5) W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w pkt 4c i 4d niniejszego regulaminu,
jest większa od liczby miejsc w klasie sportowej, wdraża się postępowanie rekrutacyjne
określone w załączniku nr 1.

Strona 1 z 4

6) Do klasy czwartej Szkoły Podstawowej o charakterze sportowym przyjmowani są:
a) z urzędu - uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły spełniający warunki określone
w pkt 3 i 4.
b) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile Szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. O przyjęciu ucznia spoza rejonu do klasy sportowej decyduje stopień
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.
7) W przypadku określonym w pkt 5 i 6b niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia
rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel wychowania fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły,
c) wskazany przez dyrektora wychowawca klasy,
8) Komisja określa zasady i ilość punktów uzyskiwanych przez kandydatów za spełnianie
kryteriów określonych w pkt. 4c i 4d.
9) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
10) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 100.
11) w Krakowie, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany
oraz złożył wymagane dokumenty.
12) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie
w terminie określonym przy ogłoszeniu zapisów uczniów do klasy sportowej.
13) Listy, o których mowa w pkt 11, oraz ogłoszenie zapisów uczniów do Szkoły - podaje się
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w Szkole
Podstawowej nr 100 w Krakowie. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia.
14) Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w pkt 11, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.
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15) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie.
16) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
17) Dyrektor Szkoły Podstawowej rozpatruje odwołanie

od ww. rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
18) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie.
Dane

osobowe

kandydatów

nieprzyjętych

zgromadzone

w

celach

postępowania

rekrutacyjnego są przechowywane w przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.
19) Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach,
w których bierze udział Szkoła.
20) Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad 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 regulaminu korzystania
z sali gimnastycznej.
21) Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce
- na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem – trenerem - mogą być
zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy .
22) Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się
do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela – trenera, w porozumieniu z wychowawcą
klasy, za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy
ogólnodostępnej.
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23) Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela - trenera lub
wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora
Szkoły do klasy ogólnodostępnej.
Głównym celem klasy sportowej będzie zapewnienie wszechstronnego przygotowania
sprawnościowego, doskonalenia poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy
wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki
sportowej, dyscypliny, wzmocnienia zdrowia, przestrzegania higieny osobistej, higieny treningu
a także dokładnej organizacji kontroli medycznej, systematyczne uczestnictwo w zawodach
sportowych.
Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewnia wzmocnienie stanu zdrowia,
harmonijny rozwój fizyczny, wysoki poziom przygotowania techniczno – taktycznego,
psychicznego, intelektualnego i teoretycznego. Jednym z bardzo ważnych zadań będzie
harmonijne współistnienie kształcenia sportowego z wysokim poziomem nauczania ogólnego,
co zapewni pełny rozwój osobowości uczniów oraz wyposaży wychowanków w umiejętność
uczenia się i rozwiązywania problemów.
Ważnym zadaniem dotyczącym właściwej motywacji do działania będzie określenie
ambitnych, ale możliwych do realizacji celów (indywidualizacja pracy z uczniem), przez
co uczniowie mają osiągać coraz lepsze wyniki sportowe oraz dydaktyczne, rozwijać swoje
aspiracje i zdolności, silną wolę i hart ducha. Istotnym elementem w takim procesie kształcenia
odgrywać będzie uczenie krytycznego myślenia i współdziałania w zespole uczniowskim
(uczniowie osiągający lepsze wyniki pomagają słabszym). Duży nacisk zostanie położony
na harmonijny rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i wrażliwości estetycznej.
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