
Zasady organizacji pracy w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa 
w Szkole Podstawowej nr 91 we Wrocławiu 
cykl edukacyjny klasa 4-8

Szkoła zobowiązuje się:

1. Zapewnić uczniom w miarę posiadanych możliwości jak najlepsze warunki 
kształcenia i wychowania zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 klasa IV – 4godz. podstawa prog. + 6 godz. treningowych tygodniowo, 
 klasa V – 4godz. podstawa prog. + 6 godz. treningowych tygodniowo, 
 klasa VI – 4godz. podstawa prog. + 6 godz. treningowych tygodniowo, 
 klasa VII – 4godz. podstawa prog. + 6 godz. treningowych, 
tygodniowo, 
 klasa VIII – 4godz. podstawa prog. + 6 godz. treningowych 
tygodniowo, 
 nieodpłatne udostępnienie sprzętu sportowego, 
 opiekę dwóch trenerów. 

3. Przestrzegać zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania: 

 w tym – stosować składowe oceny z piłki siatkowej, w skład których wchodzą: 
1. aktywność i zaangażowanie na zajęciach 
2. frekwencja 
3. wyniki sportowe 
4. Informować rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia poprzez: 
 zapisy w e-dzienniku, 
 organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców, 
 indywidualny kontakt telefoniczny lub osobisty nauczyciela i rodzica (w razie 
potrzeby). 
5. Monitorować osiągnięcia edukacyjne uczniów i wypracowywać metody podnoszenia 
wyników nauczania. 
6. Organizować wycieczki edukacyjne, wyjazdy sportowe oraz imprezy i uroczystości 
klasowe i szkolne. 
7. Współpracować z rodzicami w zakresie tworzenia i doskonalenia prawa 
wewnątrzszkolnego, organizowania życia kulturalnego i sportowego Szkoły. 

Rodzice zobowiązują się: 

1. Współpracować ze Szkołą w zakresie wychowania dziecka oraz wdrażania go do 
przestrzegania szkolnych przepisów, regulaminów oraz powszechnie przyjętych norm 
życia społecznego. 
2. Kontrolować na bieżąco postępy w nauce, treningu i zachowaniu swojego dziecka 
poprzez: 
 podpisywanie ocen, informacji i uwag w dzienniczkach ucznia, 
 podpisywanie pisemnych informacji o stanie ocen, 
 uczestniczenie w klasowych zebraniach rodzicielskich, 
 korzystanie w razie potrzeby z konsultacji.



3. Kontaktować się z nauczycielem w sytuacji tego wymagającej – poza zebraniami 
i konsultacjami w terminie uzgodnionym wcześniej. 

4. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia wyjaśniać w pierwszej kolejności z wychowawcą 
innym nauczycielem lub trenerem, a w następnej kolejności z Dyrekcją Szkoły. 

5. Współpracować ze Szkołą w zakresie tworzenia i doskonalenia prawa 
wewnątrzszkolnego, organizowania życia kulturalnego i sportowego Szkoły oraz 
pozyskiwania środków finansowych na jego potrzeby. 

6. Wyposażyć ucznia w niezbędne pomoce szkolne, podręczniki, zeszyty oraz strój 
sportowy, obuwie zmienne. 

7. Pokryć koszty związane z uprawianą przez dziecko dyscypliną sportową (sprzęt, 
zawody, obozy). 

8. Systematycznie wykonywać i uaktualniać badania stanu zdrowia dziecka, 
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny sportowej w Przychodni Sportowo-Lekarskiej. 

Uczeń zobowiązuje się: 

1. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie, z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczyć w lekcjach i procesie treningowym. 
2. Uczestniczyć w sprawdzianach i zawodach sportowych wg. kalendarza imprez. 
3. Uczestniczyć w obozach sportowych (letnim i zimowym). 
4. Dbać o własne zdrowie i higienę osobistą. 
5. Zachowywać się w sposób kulturalny i godny w myśl zasady fair-play. 
6. Szanować sprzęt własny i mienie szkoły wykorzystywane na lekcjach i treningach. 

Postanowienia końcowe: 
1. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy o profilu ogólnym lub do 
macierzystej szkoły rejonowej w przypadku, gdy: 
 nie przejawia zaangażowania w realizacji programu treningowego oraz nie 
wykazuje poprawy wyników sportowych, 
 stan zdrowia nie pozwala mu na udział w zajęciach treningowych i zawodach, 
 opuszcza zajęcia szkolne lub treningowe bez usprawiedliwienia. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio 
przepisy zawarte w Regulaminie klasy sportowej oraz Statucie Szkoły. 

Podpisy: 
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Wrocław, 
  Klasa sportowa jest przewidziana dla uczniów klas 4-8. 



Rozpoczęcie szkolenia od klasy 4-tej. Cała klasa będzie liczyła max 24 os.

  Po skończeniu szkolenia sportowego możliwość kontynuowania dalszych treningów 
w gimnazjum, szkole średniej jak również w VOLLEY WROCŁAW i GWARDII 
WROCŁAW

  Wszyscy zawodnicy są zobowiązani posiadać aktualnie badania sportowe

  Klasa sportowa, w której prowadzone będzie nauczanie SIATKÓWKI powołana zostanie 
1 września 2022 r. i funkcjonować będzie przez cztery lata.

  Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem sal gimnastycznych oraz  
przyległego terenu

  Zajęcia sportowe ogólne odbywać się będą w oparciu o autorski program nauczania 
wychowania fizycznego U.Białek i J.Wolfrank-Piech zmodyfikowany poprzez rozszerzenie o 
treści piłki siatkowej.

  W ramach programu szkolenia sportowego szkoła wraz z sekcją piłki siatkowej KS Volley
Wrocławi Gwardia Wrocław będzie organizować dla uczniów obozy sportowe

  Klasa sportowa współpracować będzie z sekcjami siatkowej KS Volley Wrocław i 
Gwardia Wrocław

  Klasa sportowa korzystać będzie z opieki medycznej w Przychodni Sportowo Lekarskiej 
we Wrocławiu

  W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania 
fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdej z grup (4h zajęcia programowe + 6h 
zajęcia z dyscypliny)

  W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzję lub 
inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w 
zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale

  Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 
nauczyciela/trenera i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego 
semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych

  W przypadku powstania wakatu w klasie sportowej istnieje możliwość dochodzenia 
uczniów do klasy, jeśli spełnią kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach decyduje 
trener koordynator programu szkolenia sportowego. 

  Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających 
łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych


