
KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIA KLASY 

SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 
 

 

I. Informacje ogólne: 
 

1. W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie klasa sportowa realizująca, 

oprócz 4-ch godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 6-cio 

godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania.  

2. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie na obiektach sportowych (basen 

MOSiR) 

3. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 

sportowej odbędzie się  18.05.2020 o godzinie 9:00 na obiektach sportowych 

szkoły. 

4. Warunkiem przystąpienia ucznia do testu Sprawności Fizycznej jest 

wcześniejsze złożenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu 

potwierdzające dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Teście Sprawności Fizycznej. 

5. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną wywieszone na szkolnej tablicy 

ogłoszeń 22.05.2020 

 

II. Zasady rekrutacji: 
 

1. Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który: 

a) Do 15.05.2020 br. złoży: 

   -  podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez Rodzica 

   -  kartę z akceptacją regulaminu  podpisaną przez Rodzica 

   -  zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Teście 

Sprawności Fizycznej ( w przypadku braku zaświadczenia od 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej) 

b)   zaliczony Test Sprawności Fizycznej 

 

2. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasie sportowej, 

przy spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności 

przyjmowane będą uczniowie naszej szkoły. 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 22.05.2020godz.15:00. 

 

 

 

 

III. Szkoła zapewnia: 

 

-  10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie 

-  wyspecjalizowaną kadrę trenerską i współpracę z klubem sportowym 

-  zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy 

-  opiekę i wsparcie pedagoga szkolnego 

-  realizację pełnego programu edukacyjnego i wychowawczego szkoły 

-  dla rodziców w trudnej sytuacji finansowej dofinansowanie do obozów  

    sportowych 

-  możliwość organizacji obozów letnich  (dodatkowo płatne) 

-  możliwość udziału w rywalizacji sportowej 

 

 

 



IV. Rodzice zobowiązują się  do: 

 

1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej. 

2. Zakupu wymaganych strojów sportowych. 

3. Wspierania dziecka w uczestniczeniu w obozach szkoleniowych, rywalizacji 

sportowej. 

4. Kontrolowania postępów dziecka w nauce. 

 

V. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

  

1. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce. 

2. Osiąganie postępów w sporcie, udział w treningach i rywalizacji sportowej. 

3. Uzyskanie co najmniej poprawnej oceny z zachowania. 

4. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym. 

5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 

VI. Informacje dodatkowe: 

 

1. Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego rodziców zasad ujętych w regulaminie 

klasy sportowej spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej, a w 

przypadku uczniów spoza rejonu Rodzice zobowiązani są do przeniesienia 

dziecka do szkoły rejonowej. 

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie 

z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych. 

 
 

 


