REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ
oraz
KODEKS ETYKI UCZNIA – SPORTOWCA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 63 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
W BYDGOSZCZY
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018.poz. 996)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)
z późniejszymi zmianami
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
§1
Postanowienia ogólne
1. Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi
od klasy pierwszej oddziały sportowe o profilu pływanie oraz od klasy czwartej o profilu
koszykówka.
§2
Rekrutacja
1. Do klasy o charakterze sportowym przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów uczniowie zamieszkali w obwodzie lub poza obwodem szkoły. Jeżeli do klasy
dołącza uczeń spoza rejonu szkoły, musi mieć minimum ocenę dobrą z zachowania.
2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły:
● wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pływackiej (wygenerowany z
systemu) lub czwartej koszykarskiej (przygotowany przez rodziców)
● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz
późniejszej możliwości nauki w klasie sportowej
● orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego lub lekarza przychodni medycyny
sportowej
3. Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.
4. Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji regulują zasady przyjęcia uczniów do oddziałów
sportowych ustalane przez organ prowadzący szkołę.
§3
Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej
1. Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie przyjętych będzie minimalnie 20, a
maksymalnie 24 uczniów (12 dziewczynek, 12 chłopców), którzy pozytywnie zaliczyli test
sprawności fizycznej i uzyskali największą ilość punktów oraz spełniają pozostałe warunki
rekrutacji do klasy sportowej.
2. Do klasy czwartej sportowej o profilu koszykówka przyjętych będzie minimalnie 20, a
maksymalnie 24 uczniów w przypadku tworzenia jednej klasy lub 40 - 48 uczniów w
przypadku tworzenia dwóch klas przy większej ilości zainteresowanych, którzy uzyskali
największą ilość punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe warunki
rekrutacji do klasy sportowej.

Zgodnie z polityką Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy dopuszcza się
utworzenie klasy I max 25 osobowej, IV max 28 osobowej.
4. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania
zgodnie z procedurą odwoławczą ustaloną na dany rok przez organ prowadzący.
5. W przypadku zwolnienia się miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość przeprowadzenia
postępowania uzupełniającego.
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KODEKS ETYKI UCZNIA SPORTOWCA
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§1
Postanowienia ogólne
Kodeks reguluje prawa i obowiązki uczniów klas sportowych, ich rodziców, trenerów oraz
nauczycieli.
Jako ucznia-sportowca rozumie się ucznia Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami
Sportowymi, który uczęszcza do oddziału sportowego o profilu koszykówka lub pływanie.
Podstawowym zadaniem szkoły w dziedzinie sportu jest umożliwienie uczniom osiągnięcia
wysokiego poziomu umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu w swojej kategorii
wiekowej.
Do realizacji powyższego celu i zadania opracowany został program szkolenia sportowego
przedstawiony przez Polskie Związki Sportowe.

§2
Prawa ucznia - sportowca
Uczniowi klasy sportowej przysługują wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 63 z
Oddziałami Sportowymi, a ponadto:
1. ma prawo korzystać z pomocy trenera, wychowawcy oraz innych nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu.
2. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych, ma prawo być
nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym, z zakresu materiału przerabianego w czasie
jego nieobecności,
3. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest ujmowana w dokumentacji
szkolnej jako nieobecność z powodów szkolnych.
4. po długotrwałej absencji wynikającej, np. z choroby, uczeń ma prawo do otrzymania
indywidualnego wsparcia ze strony nauczycieli i trenerów.
§3
Obowiązki ucznia - sportowca
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami
Sportowymi, a ponadto:
1. Jako uczeń:
● dba o bezpieczeństwo swoje i innych - zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
● zawsze okazuje pełen szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
● podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nie
stawia się ponad nimi,
● rzetelnie przygotowuje się do zajęć szkolnych, uczestniczy w nich z zaangażowaniem,
● przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów,
● uzyskuje pozytywne wyniki w nauce – na poziomie swoich możliwości,
● w klasach IV-VIII uzyskuje pozytywną ocenę z zachowania,
● uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
2. Jako kolega:

●
●
●
●
●

dba o bezpieczeństwo swoje i innych - zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
jest uczynny, pomaga z własnej inicjatywy innym kolegom i koleżankom,
szanuje rówieśników, nie wywyższa się, nie prowokuje sytuacji konfliktowych,
potrafi współpracować z rówieśnikami,
stara się, by rywalizacja i współzawodnictwo nie wpływały negatywnie na relacje z
rówieśnikami.

3. Jako zawodnik:
● dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
● godnie reprezentuje szkołę, startując w zawodach sportowych,
● zawsze prezentuje sportową postawę:
● nie kwestionuje decyzji sędziego,
● wykonuje polecenia sędziów, organizatorów, trenerów, opiekunów i kapitana,
● walczy do końca o jak najlepszy wynik, nie oddaje pola walkowerem,
● po koleżeńsku i z szacunkiem zachowuje się wobec przeciwnika, przestrzega zasad
fair-play,
● nie fauluje celowo i złośliwie, przeprasza po faulach,
● nie pali tytoniu, nie stosuje żadnych szkodliwych i zabronionych substancji w tym
substancji psychoaktywnych ( tytoń, alkohol, dopalacze, narkotyki, środki
dopingujące, leki)
● nie używa wulgarnych słów,
● w zawodach uczestniczy w czystym, schludnym stroju,
● świadomie dba o zdrowy tryb życia (dieta, sen, odpoczynek),
● bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach sportowych,
● w pracy nad sobą i rozwojem kompetencji społecznych współpracuje z trenerem,
wychowawcą oraz innymi nauczycielami,
● w pierwszej kolejności startuje w zawodach sportowych jako reprezentant klasy i szkoły,
● przestrzega statutu, regulaminów i uchwał zarządu klubu,
● w miarę swoich możliwości uczestniczy w obozach, zgrupowaniach, doskonalących jego
umiejętności psycho-sportowe.
Obowiązki trenera w klasie sportowej
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Obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich klasowych zebraniach z rodzicami.
Ścisła współpraca z wychowawcą klasy, polegająca na bieżącej wymianie informacji
dotyczących funkcjonowania ucznia na zajęciach sportowych, podczas zawodów i
obozów/zgrupowań sportowych.
Systematyczne dokonywanie analizy osiągnięć sportowych i zgodnie z harmonogramem pracy
szkoły terminowe przekazywanie wychowawcom informacji o odnoszonych sukcesach.
Podanie wychowawcy i rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem terminów planowanych
zawodów sportowych i imprez wynikających z harmonogramu klubu sportowego
Systematyczne informowanie rodziców o postępach uczniów poprzez e-dziennik.
Informowanie wychowawcy o sukcesach sportowych poprzez e-dziennik.
Motywowanie uczniów do pracy, wspieranie ich, podkreślanie mocnych stron, zauważanie
postępów i wysiłku ucznia.
Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego i racjonalnego trybu życia (dieta, sen,
wypoczynek).
Stosowanie pochwał (odnotowywanie w e-dzienniku), przydzielanie nagród, a w przypadku
zachowań niepożądanych wyciąganie konsekwencji.
Angażowanie się w rozwiązywanie konfliktów w klasie.
Obowiązki wychowawcy klasy sportowej

1.

Ścisła współpraca z trenerami, polegająca na bieżącej wymianie informacji dotyczących
funkcjonowania ucznia na płaszczyźnie dydaktycznej i społecznej.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Systematyczne dokonywanie analizy osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu oraz
przekazywanie jej wyników trenerom.
Informowanie trenerów z wyprzedzeniem o planowanych wycieczkach i wyjściach klasy,
terminach zebrań z rodzicami.
Motywowanie uczniów do pracy, wspieranie ich w pokonywaniu trudności, wynikających z
uprawiania sportu.
Prezentowanie sukcesów sportowych swoich wychowanków na forum klasy, szkoły,
zebraniach rodziców.
Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego i racjonalnego trybu życia (dieta, sen,
wypoczynek).
Współpraca z trenerem w egzekwowaniu konsekwencji niewłaściwych zachowań.
Obowiązki pozostałych nauczycieli

Bieżące informowanie wychowawcy lub trenera o problemach dydaktycznych i
wychowawczych uczniów.
2. Uwzględnianie nieprzygotowania do lekcji w dniu następnym po jednodniowych lub
kilkudniowych zawodach.
3. W porozumieniu z uczniem ustalenie sposobu i terminu uzupełnienia zaległości, a w razie
konieczności udzielenie pomocy w ich opanowaniu.
1.

Obowiązki rodziców
1.

2.
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Rodzice są zobowiązani do zakupu: stroju pływackiego ( strój kąpielowy/ kąpielówki,
czepek, okulary, klapki i ręcznik) i stroju sportowego w przypadku ucznia klasy
koszykarskiej ( dres, obuwie sportowe, koszulka i spodenki).
Dbają o czystość i schludność noszonego przez dziecko stroju.
Troszczą się o systematyczne, punktualne uczestnictwo dziecka w zajęciach
sportowych, terminowe przekazywanie zgód na zawody i wyjazdy.
Umożliwiają swojemu dziecku udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach i
obozach i ponoszą koszty wynikające z uczestnictwa.
Usprawiedliwiają każdorazową absencję w zajęciach sportowych swoich dzieci.
Kontrolują ważność i aktualizują badania lekarskie uprawniające do uprawiania
danej dyscypliny sportu.
Współpracują z trenerem i wychowawcą: wspierają trenera i wychowawcę, udzielają
istotnych informacji na temat zdrowia i sytuacji dziecka, mających wpływ na
funkcjonowanie dziecka w klasie sportowej.
Doceniają wysiłek i sukcesy sportowe swojego dziecka, wspierają go w porażkach.
Dbają o przyjazną atmosferę, kibicując wszystkim dzieciom i ciesząc się z ich
sportowych sukcesów.
Dbają o zdrowy i racjonalny tryb życia sportowca (dieta, sen, wypoczynek).

§3
Nagrody i konsekwencje
O rodzaju nagrody decyduje trener, wychowawca, inny nauczyciel lub dyrektor szkoły.
Rodzaje nagród:
● pochwała ustna trenera lub wychowawcy
● pozytywna uwaga wpisana do e-dziennika
● pochwała pisemna trenera lub wychowawcy
● uzyskanie tytułu klasowego sportowca miesiąca za postępy w trenowanej dyscyplinie
sportowej, nauce i dobre zachowanie.
● gratulacje dyrektora szkoły dla ucznia

●
●
●

gratulacje dyrektora szkoły dla rodziców ucznia
pochwała na forum szkoły, np. podczas uroczystości szkolnych
w miarę możliwości finansowych nagrody rzeczowe.

O sposobie wyciąganych konsekwencji decyduje wychowawca, trener, inny nauczyciel, klasowy
zespół nauczycieli oraz dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę rodzaj i częstotliwość niewłaściwych
zachowań. Dotkliwość konsekwencji ma charakter narastający. W przypadku zachowania
narażającego zdrowie lub życie własne albo innych, gradacja konsekwencji nie musi mieć
zastosowania. W przypadku niewykazywania przez ucznia-sportowca poprawy, konsekwencja zostaje
przedłużona lub nałożona kolejna.
Rodzaje konsekwencji:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

uwaga ustna trenera lub wychowawcy
uwaga wpisana do e-dziennika
nagana pisemna trenera lub wychowawcy
pozbawienie możliwości uczestniczenia w najbliższych zawodach lub w wyjątkowej sytuacji,
zawodach wskazanych na spotkaniu zespołu klasowego przez trenera.
pozbawienie możliwości uczestnictwa w obozach sportowych wskazanych przez trenera
zawieszenie przez trenera w prawach zawodnika klubu
pisemna nagana dyrektora szkoły
pozbawienie możliwości udziału w zajęciach treningowych na okres ustalony przez trenera
przeniesienie ucznia do klasy niesportowej.
§4
Postanowienia końcowe

Uczeń, który nie podnosi własnego poziomu sportowego lub nie kwalifikuje się do dalszego
szkolenia, np. ze względu na zdrowie, na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą
klasy lub na podstawie opinii lekarza, może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do
oddziału działającego na zasadach ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od nowego semestru
lub nowego roku szkolnego.
2. Uczniowie znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek
rodziców/opiekunów prawnych mogą korzystać z pomocy szkoły, jeżeli takie środki zostaną
przewidziane w budżecie szkoły lub na koncie Rady Rodziców.
3. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem
naboru uczniów do klasy sportowej oraz Kodeksem etyki ucznia-sportowca w Szkole
Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.
4. Regulamin i kodeks podpisuje wychowawca, trener, uczniowie i rodzice. Dokument znajduje
się w teczce wychowawcy.
1.

