UCHWAŁA NR 5/18/19
RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KSIĘCIA JANUSZA W GÓRZE KALWARII

w sprawie zmian w statucie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. W Rozdziale I § 2 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały sportowe
o profilu pływackim. Organizację oddziałów sportowych określa §13a.”
2. W Rozdziale IV dodaje się §13a w brzmieniu:
„1.W oddziałach sportowych realizuje się :
1) ukierunkowany etap szkolenia sportowego, który ma na celu ujawnienie
predyspozycji i uzdolnień uczniów do szkolenia w określonym sporcie.
2) specjalistyczny etap szkolenia sportowego.
2.Szkolenie sportowe realizowane jest na podstawie programu szkolenia dla
dyscypliny pływanie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej, realizowanego równolegle z programem nauczania w danym oddziale.
3.W oddziale sportowym tworzy się optymalne warunki, umożliwiające godzenie
zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:
1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć
edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach
edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;
3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i
uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania
indywidualnego programu lub toku nauki;
4.Szkoła realizując program szkoleniowy może współpracować z podmiotami
zewnętrznymi (jak np. polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi,
stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej czy uczelniami

prowadzącymi studia wyższe na kierunkach związanych z dziedziną nauk o kulturze
fizycznej) w zakresie:
1) pomocy szkoleniowej;
2) wzajemnego udostępniania obiektów i urządzeń sportowych;
3) korzystania z opieki medycznej czy zabiegów odnowy biologicznej;
4) prowadzenia badań diagnostycznych;
5) tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i
międzynarodowych.
5.Szkoła realizuje szkolenie sportowe z wykorzystaniem własnych urządzeń
sportowych
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prowadzącym a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.
6.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala dla oddziału
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w wymiarze co najmniej
10 godzin, w ramach którego realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania
fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania.
7.W czasie zajęć sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe, dla minimum
10 uczniów. Liczba ta może być mniejsza tylko w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą organu prowadzącego.
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wytrenowania uczniów szkoła (w ramach programu szkolenia) może organizować
obozy szkoleniowe.
9.Uczniowie czasowo niezdolni do uprawiania sportu (ze względu np. na kontuzję) nie
uczestniczą w zajęciach sportowych lecz uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
10.W przypadku, gdy trener, instruktor prowadzący zajęcia sportowe lub lekarz wyda
opinię uzasadniającą brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia
sportowego, uczeń ten od nowego roku szkolnego przechodzi do oddziału
działającego na zasadach ogólnych.
11.Nauczycieli uczących w oddziałach sportowych obowiązują następujące zasady
współpracy:
1) wychowawca w oddziale sportowym poza statutowymi obowiązkami:
a) jest w stałym kontakcie z nauczycielem – trenerem,
b) jest łącznikiem pomiędzy trenerem a nauczycielami przedmiotów informując
ich o wyjściu bądź wyjeździe oddziału na zawody/obozy,

c) organizuje wycieczki, zielone szkoły itp. poza terminami zawodów i wyjazdów
sportowych;
2) nauczyciel – trener w oddziale sportowym:
a) jest w stałym kontakcie z wychowawcą oddziału, z którym ma zajęcia,
b) ustala i przekazuje na początku roku szkolnego harmonogram zawodów i
wyjazdów sportowych,
c) omawia z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu sytuację dydaktyczno –
wychowawczą uczniów oddziału,
d) podczas kilkudniowych wyjazdów nadzoruje opracowanie przez uczniów
przekazanych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych i pomaga w
odrabianiu tych materiałów;
3) nauczyciel przedmiotu uczący w oddziale sportowym:
a) przygotowuje dla uczniów biorących udział w kilkudniowych wyjazdach
materiały do opracowania, umożliwiając w ten sposób realizację bieżącego
materiału nauczania,
b) ustala z uczniami, którzy napotykają trudności w nauce, terminy dodatkowych
spotkań w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
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(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

