
Szczytno, 14.12.2017r.

INFORMACJE DLA  RODZICÓW  NA  TEMAT

TWORZENIA  KLAS  SPORTOWYCH
(odpowiedzi na pytania rodziców)

- Czy jest możliwa sekcja pływacka, piłka nożna?
-  w  roku  szkolnym  2018/2019  planowane  są  klasy  o  profilu  siatkarskim dziewcząt  i
chłopców.  Jednak  uwzględniając  zainteresowania  chłopców  piłką  nożną  rozpatrujemy
taką grupę w klasie sportowej. Będzie to zależne od liczby chętnych. Uruchomienie sekcji
pływackiej do rozpatrzenia w przyszłości.
-Czy dzieci, które nie będą w klasie sportowej będą pozbawione dodatkowych zajęć 
 sportowych np. SKS ?
-  dzieci,  które  nie  będą uczęszczały  do  klasy  sportowej  będą mogły  brać  udział  w
każdych, dodatkowych zajęciach sportowych wg. ich potrzeb.
-A co z  językiem obcym?
-  właściwa  organizacja  pracy,  czyli  realizacja  języka  obcego  w  grupach
międzyoddziałowych,  podyktowana faktem, iż w jednej klasie będą uczniowie uczący się
różnych języków, pozwoli  kontynuować język którego się dotychczas uczyli.
-Jakie będą oferty zajęć rozwijających uzdolnienia dla pozostałych klas?
- oferta zajęć rozwijających uzdolnienia dotyczy wszystkich uczniów.  
Szkoła  oferuje  następujące  zajęcia  skierowane  na  rozwój  zainteresowań  i  uzdolnień
uczniów: 

1. zajęcia artystyczne (wokalne, plastyczne, pielęgnujące tradycje regionu: taniec,
pieśni) 

2. zajęcia sportowe nie tylko dla mistrzów (prowadzone przez P. Annę J. lub 
SKS).

Nauczyciele realizują z uczniami różnorodne projekty edukacyjne ukierunkowane na:
1. kształcenie poczucia przynależności narodowej i historycznej, 
2. wykorzystanie  nowych  technologii  podczas  zajęć  ze  wszystkich  przedmiotów,  na

programowanie  i  kodowanie,  rozwijanie  czytelnictwa  nie  tylko  podczas
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wieczory w szkole)

3. zdrowy styl życia,  zdrowe odżywianie
Bierzemy  czynny  udział  w  cyklicznych  zajęciach  empirycznych  na  Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim mających na celu poznanie  świata poprzez doświadczenia.   
W  szkole prężnie działa koło szachowe. 
Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe wykorzystując i utrwalając je podczas
wymiany międzynarodowej.
Przygotowujemy uczniów i rozwijamy ich pasje i predyspozycje w różnych dziedzinach i
naukach o czym świadczą zdobyte certyfikaty, nagrody, czołowe miejsca w konkursach,
turniejach  na  wszystkich  szczeblach  poczynając  od  szkolnych  a  kończąc  na
międzynarodowych  w  formach  grupowych  i  indywidualnych  (patrz:
sp6.miastoszczytno.pl / aktualności)
 
-Czy rodzice będą mogli decydować o wyborze nauczyciela wych. fizycznego?



-  dobór  nauczyciela  będzie  zależał  od  posiadanych  przez  niego  dodatkowych
uprawnieniach instruktorskich lub trenerskich. Ponadto nie jest to kompetencja rodziców.
-W którym budynku będą klasy sportowe?
-  klasy sportowe  IV i   V  zajęcia  będą odbywały w budynku przy ulicy Bohaterów
Września, klasy sportowe VI, VII, VIII w budynku przy ulicy Lanca.
-Czy dziecko z klasy sportowej może „wypisać „ się z klasy, gdy nie podoła fizycznie?
-  tak,   dziecko  może wypisać  się  z  klasy  sportowej  z  tego  powodu  po  wspólnych
uzgodnieniach między rodzicami i dyrektorem szkoły
-Czy uczniowie zdążą z realizacją materiału z pozostałych przedmiotów?
-  zwiększona  liczba  godzin  wychowania  fizycznego   nie  stoi  na  przeszkodzie  by
realizować program z innych przedmiotów. 
-Co z dziećmi, które w nauce nie podołają?
-  warunkiem  przyjęcia  jest  średnia  4,0,  wybierając  klasę  sportową  dziecko  jest
zobligowane do nauki i trenowania. Jednocześnie uczeń klasy sportowej, tak jak każdy
uczeń ma prawo liczyć  na wsparcie  ze strony szkoły w postaci dodatkowych zajęć w
ramach PPP
-Czy mogą więcej pograć w siatkówkę, aby zobaczyć, czy im się podoba?
-  zdeklarowani  kandydaci  do  klas  sportowych  będą  mogli uczestniczyć  w  zajęciach
siatkarskich w nowym półroczu szkolnym 2017/2018 na hali sportowej Gimnazjum z OI
nr 2  w Szczytnie oraz w pokazowym treningu, który planowany jest na styczeń 2018r.

 -Czy istnieje szansa na to, aby zmniejszyć godziny w. fiz. w  młodszych klasach?
- nie, klasa sportowa musi mieć, zgodnie z przepisami,10 godzin wychowania fizycznego.
-Czy nauczyciele będą mieli wzgląd na to, że ci uczniowie są długo w szkole i będą
  zadawali mniej pracy domowej?
-  dzieci  z klas  sportowych  będą objęte  takim samym prawem szkolnym jak pozostali
uczniowie. Celem zadawania pracy domowej jest utrwalenie lub rozszerzenie poznanych
treści i umiejętności.  
-Czy dziecko nie będące w klasie sportowej może w dalszym ciągu brać udział w 

  zawodach sportowych międzyszkolnych w wybranej dziedzinie sportu (np.biegach)
- tak, nic nie stoi na przeszkodzie. 
-Czy dziecko, które nie zakwalifikuje się do klasy sportowej będzie miało wybór 
  wychowawcy i nowej klasy
- dziecko będzie mogło wybrać sobie jednego  rówieśnika (przyjaciela) do nowej klasy.
Natomiast kwestia wyboru wychowawcy i nowej klasy będzie rozpatrywana w komisji
rekrutacyjnej  na  podstawie  reguł  sformułowanych  również  przez  przedstawicieli
rodziców. Regulamin ten powstanie w miesiącu styczniu.
-Czy powstanie klasy sportowej i przydział dzieci do nowych klas wiąże się ze zmianą 
  wszystkich nauczycieli przedmiotowych?
- wszystkich nie, większość nauczycieli zostanie bez zmian. To właśnie będzie wpływało
na decyzje komisji rekrutacyjnej i będzie uwzględnione w regulaminie.
-  Gdzie  klasy  sportowe  będą miały   realizowany  program  tj.  zajęcia  popołudniowe
(SOSY) 
- ogólnie tam gdzie zajęcia lekcyjne. Czasami wystąpią zmiany, o których rodzice będą
informowani. 
-Co  z  osobami,  które  nie  będą w  klasach  sportowych.  Jak  będzie  przebiegał proces
tworzenia klas, kto będzie wychowawcą itp.



-  klasy  sportowe  powstaną  na  bazie  tych  klas  gdzie  największa  liczba  uczniów
zakwalifikuje się do nich (zda test kwalifikacyjny…). Pozostali uczniowie tej klasy zajmą
miejsca  w  klasach  pomniejszonych  o  „sportowców”.  Przydział  będzie  zależał  od
ustalonych  reguł  w  regulaminie  rekrutacji.  Na  pewno  jednak   dziecko  będzie  mogło
wybrać sobie jednego rówieśnika (przyjaciela) do nowo - wybranej klasy. Drugi warunek
to jak najmniejsza zmiana wśród n-li przedmiotów. Regulamin rekrutacji  powstanie w
miesiącu styczniu i rodzice będą współtwórcami.
-Czy oprócz piłki siatkowej, uczniowie mieliby możliwość rozwijać umiejętności gry
  w piłkę nożną
- tak, na pozostałych 4 godzinach „podstawy programowe”,  również  odwrotnie, gdy
klasa będzie trenowała piłkę nożną pozna tajniki gry w piłkę siatkową
-Czy osoba, która nie jest w klasie sportowej będzie mógł uczęszczać na SOS.
- tak,  pod warunkiem, że  przejdzie testy sprawnościowe i posiada  umiejętności z piłki
siatkowej

 


