Regulamin klasy sportowej o profilu
Gimnastyka artystyczna
Szkoły podstawowej nr 31 w Krakowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie prowadzi klasy sportowe o profilu
gimnastyka artystyczna i narciarstwo alpejskie.
2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 6 lat.
3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o aktualne przepisy dotyczące
szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie
szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania
kwalifikacyjnego zamieszczonego w statucie szkoły.
II. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu
ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie a ponadto ma obowiązek:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach
wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć:
a) Zajęcia z gimnastyki artystycznej:
- kostium gimnastyczny bawełniany lub z lycry (typu body)
- krótkie lub długie getry bawełniane lub z lycry
lub
- dopasowana koszulka i getry
- włosy mają być spięte gumką, spinkami lub opaską (w przypadku włosów
krótkich) tak aby nie przeszkadzały w wykonywaniu ćwiczeń
- ćwiczenia gimnastyczne wykonywane są boso lub w napalcówkach
(nie ćwiczymy w baletkach)
- zabrania się ćwiczenia w biżuterii (wiszące kolczyki, bransoletki, zegarki,
łańcuszki)
b) Wychowanie fizyczne
- biała bawełniana koszulka
- białe bawełniane skarpetki
- krótkie spodenki granatowe lub czarne
- obuwie sportowe: sznurowane na rzepy na jasnej, miękkiej, płaskiej podeszwie
- włosy mają być spięte gumką, spinkami
- zabrania się ćwiczenia w biżuterii (wiszące kolczyki, bransoletki, zegarki,
łańcuszki),

2. reprezentować godnie szkołę i we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych
w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,
3. uczestniczyć w obozach sportowych,
4. posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do uczestniczenia w zajęciach klasy
sportowej – wydane przez lekarza z uprawnieniami do orzekania w sporcie,
5. dbać o sprzęt sportowy, przybory, przyrządy wykorzystywane w procesie szkolenia
sportowego
6. przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
7. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować
się regulaminowi tych obiektów,
8. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego
i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wobec uczenia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć
wychowania fizycznego, zajęć sportowych, wyjazdu czy obozu sportowego
przewidziane są kary:
1. pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych,
2. pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych,
3. pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym.
O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielem wychowania fizycznego i z wychowawcą klasy.

