WARUNKI UCZESTNICTWA W KLASIE Z PROGRAMEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O PROFILU PŁYWANIE ZORGANIZOWANEJ PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 26 W KRAKOWIE I KLUB SPORTOWY „KORONA” KRAKÓW
Klasa o profilu pływanie przeznaczona jest dla dzieci o specjalnych predyspozycjach, które chcą uprawiać
pływanie na poziomie wyczynowym. Jest to oddział, w którym nauka odbywa się tak, jak w każdej innej klasie, zostaje
jedynie poszerzony wymiar godzin wychowania fizycznego, w czasie których dzieci w klasach I – III odbywają naukę
i doskonalenie pływania, w klasach IV – VI treningi pływackie.
Do oddziału o profilu pływackim mogą uczęszczać zarówno uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły, jak i poza jej
obwodem, o odpowiednich predyspozycjach i możliwościach, tak aby treningi sportowe nie wpływały negatywnie na ich
zdrowie.
O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału decydują trenerzy sekcji pływackiej na podstawie:
• aktualnych badań lekarskich
• złożonych w terminie wymaganych dokumentów: karta zgłoszenia do szkoły, zgoda rodziców /prawnych
opiekunów/
• rozmowy kwalifikacyjnej
Uczęszczając do oddziału o profilu pływanie, dziecko uczy się w szkole nr 26. Zajęcia sportowe odbywają się na basenie
KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej – 3 godziny i sali gimnastycznej przy SP nr 26 – 2 godziny.
Aby uprawiać pływanie w ramach oddziału dzieci muszą być członkami sekcji pływackiej KS Korona i spełniać,
wynikające z tego faktu obowiązki:
A. Najważniejsze obowiązki;
1. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza sportowego.
2. Wniesienie opłat klubowych oraz sekcyjnych do 10 każdego miesiąca na sekcyjne konto. Wysokość
miesięcznej opłaty w sezonie 2013/2014 wynosi – 150zł i jest to składka klubowa sekcji pływackiej.
W przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego i rekonwalescencji (co najmniej 1 miesiąc) opłata miesięczna
na ten czas wynosi 15zł; i jest to jedyny przypadek zwolnienia z opłat sekcyjnych.
3. Obowiązkiem każdego ucznia oddziału sportowego jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach pływackich
i zawodach sportowych oraz sprawdzianach i zgrupowaniach. Nieobecność na treningach traktowana jest jak
każda nieobecność w zajęciach szkolnych i wymaga pisemnego zwolnienia i usprawiedliwienia. Pozostałe
szczegóły regulaminu oddziału pływackiego i uczestnictwa w sekcji pływackiej KS KORONA zamieszczone
są na stronie internetowej klubu www. korona.krakow.pl
B. Rezygnacja z udziału w treningach pływackich;
1. Całkowita rezygnacja z udziału w zajęciach pływackich możliwa jest po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego o całkowitym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego i pływania.
2. Istnieje możliwość rezygnacji z wyczynowego uprawiania pływania. W takim przypadku uczeń przeniesiony
zostaje do grup rekreacyjnych, realizując podstawę programową z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia te
odbywają się na basenie KS Korona w zmniejszonym wymiarze godzin, równolegle z treningami pływackimi.
Obowiązki określone w części A są nadal aktualne.
Szkoła Podstawowa nr 26
Klub Sportowy KORONA Kraków

Zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami. Zgadzam się z nimi i zgłaszam moje dziecko:
……………………………………………………………………………………………………………………………
do oddziału sportowego o profilu pływanie . Jednocześnie mam świadomość, że czynne uprawianie sportu może
powodować urazy oraz kontuzje.
…...........................................................…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna

Kraków, dnia………………………..

……………………………………………
podpis

