REGULAMIN
klasy sportowej pływackiej
w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie
1.

Rekrutację uczniów do klasy sportowej pływackiej przeprowadza szkolna komisja
kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.

O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie list komisji
rekrutacyjnej.

3.

Uczeń klasy sportowej realizuje program szkolenia sportowego w oparciu o wymogi dyscypliny
w zakresie ilości godzin i obciążeń treningowych.

4.

Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach sportowych w danej dyscyplinie oraz
innych imprezach sportowych godnie reprezentując szkołę.

5.

Sprzęt sportowy osobisty, udział w obozach sportowych i zawodach sportowych pokrywają
rodzice.

6.

Szkoła zapewnia uczniom klasy sportowej nieodpłatnie bazę treningową, godziny dydaktyczne
i trenera na realizację procesu szkolenia.

7.

Za realizację procesu szkolenia odpowiedzialny jest trener opiekujący się daną grupą.

8.

Uczeń klasy sportowej posiada książeczkę zdrowia sportowca, bądź zaświadczenie lekarskie
wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej i dba o ich aktualność.

9.

Warunkiem uczestniczenia ucznia w zajęciach i zawodach sportowych jest posiadanie
aktualnych badań lekarskich.

10. Badania okresowe przeprowadzane są co 6 miesięcy. Za przeprowadzenie w terminie badań
lekarskich odpowiadają rodzice ucznia.
11. Za kontrolę posiadania badań odpowiada wyznaczony trener. Na dzień 30 września bieżącego
roku szkolnego wszyscy uczniowie klas sportowych posiadają aktualne badania lekarskie.
12. Uczniowie klasy sportowej są pod opieką przychodni sportowo – lekarskiej w Szczecinie, która
wydaje decyzję o zdolności ucznia do uprawiania danej dyscypliny sportowej
13. Uczniowie klas pierwszych Książeczki Zdrowia Sportowca z aktualnymi badaniami lekarskimi
muszą oddać do 30 września bieżącego roku szkolnego.
14. Rodzice i uczniowie nie mogą zataić stanu zdrowia, jeżeli zajęcia sportowe mogłyby źle
wpływać na stan zdrowia ucznia.
15. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza,
uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń
przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego okresu do oddziału szkolnego działającego
na zasadach ogólnych.

16. Decyzją dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego –
trenera uczeń zostaje zawieszony w treningach i zawodach sportowych za:


naganne zachowanie na terenie szkoły, na pływalniach i poza nimi;



nieuzasadnione opuszczanie zajęć sportowych lub lekcji oraz niestosowanie się do
obowiązków zawodnika;



brak indywidualnych postępów w osiągnięciach sportowych – ocena nauczyciela wychowania
fizycznego – trenera;



długotrwałe uchylanie się od aktualizacji badań lekarskich lub ich brak.

17. Uczniowie klas sportowych o profilu - pływanie przynależą do Miejskiego Klubu Pływackiego w
Szczecinie. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do systematycznego opłacania składek
członkowskich w wysokości i na zasadach ustalonych przez MKP Szczecin.
18. Wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz trenerzy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.

