
 

Rekrutacja do klas sportowych  

 
 
 

 
 
 
 

                                                               Szkoła Podstawowa w Zalasewie             1  

 
 

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW - KANDYDATÓW  

DO KLASY IV SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALASEWIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE: 

 klasa sportowa zostanie utworzona w celu kształcenia dzieci o szczególnych 

uzdolnieniach sportowych, 

 uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych realizują 10 godzin – 4godz. 

wychowania fizycznego, 6g. zajęć (treningów) koszykówki, 

 w klasie realizowany będzie program autorski. 

 

2. PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ RODZICE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

 zakupu strojów sportowych,  

 kontroli postępów ucznia w nauce i sporcie, 

 umożliwienia uczestnictwa w zawodach sportowych wskazanych przez trenera-

nauczyciela wychowania fizycznego, 

 zapisania dziecka do klubu sportowego, 

 aktualizacji co pół roku książeczki zdrowia sportowca. 

 

3. REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ : 

 uczeń klasy sportowej realizuje program szkolenia sportowego w oparciu  

o wymogi dyscypliny w zakresie ilości godzin i obciążeń treningowych, 

 uczniowie klasy sportowej dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie 

własnego poziomu sportowego, 

 uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach sportowych w danej dyscyplinie 

oraz innych imprezach sportowych godnie reprezentując szkołę, 

 uczeń ze względu na: zły stan zdrowia, problemy z nauką, złe zachowanie,  

opuszczanie zajęć sportowych bez usprawiedliwienia, może być przeniesiony                      

do oddziału działającego na zasada ogólnych,  

 rodzice i uczniowie nie mogą zataić stanu zdrowia, jeżeli zajęcia sportowe mogłyby 

źle wpływać na stan zdrowia ucznia, 

 jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia lekarskiego ma obowiązek 

uczestniczyć biernie w zajęciach (przebywa pod opieką nauczyciela lecz nie 

uczestniczy aktywnie w zajęciach) do momentu dostarczenia zaświadczenia                         

do nauczyciela/trenera. 

 

4. INFORMACJE DODATKOWE: 

 w dniu testu dziecko musi posiadać strój sportowy (spodenki, koszulka, obuwie 

sportowe), 
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 podczas prób sprawnościowych dzieci pozostają pod opieką nauczycieli 

przeprowadzających testy; rodzice podczas prób sprawności przebywają poza salą 

gimnastyczną na trybunach. 

 

 


