Klasa sportowa
Oferta na rok
szkolny 2021/2022
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wodzisławiu Śląskim

Status prawny
oddziału
sportowego

ODDZIAŁ SPORTOWY – w oddziale sportowym są
prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie
sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej
trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co
najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku
szkolenia
Szkolenie sportowe prowadzone jest na podstawie
programów szkolenia opracowanych przez dany
związek sportowy i zatwierdzony przez ministerstwo.
Program szkolenia jest realizowany równolegle z
programem nauczania uwzględniającym podstawę
programową kształcenia ogólnego.
Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia
we współpracy z klubami sportowymi. (UKS BASZA)

Status prawny
oddziału
sportowego

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć
sportowych w oddziałach sportowych wynosi co
najmniej 10 godzin. W ramach ustalonego
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia
wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym
planie nauczania dla szkoły podstawowej. (6h szachów
+ 4h wf)

W ramach programu szkolenia szkoła może
organizować dla uczniów obozy szkoleniowe,
których celem jest doskonalenie umiejętności
sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.
Obowiązek
uczestniczenia
uczniów
we
współzawodnictwie sportowym. (zawody, turnieje)
Ocena z wychowania fizycznego w oddziale sportowym
w szkole podstawowej uwzględnia udział ucznia w
szkoleniu sportowym. (1 ocena)

Przeprowadzenie
postępowania
rekrutacyjnego
i uzupełniającego
do oddziałów
sportowych

Do oddziału sportowego w
podstawowej
ogólnodostępnej
kandydatów, którzy:
1)

2)
3)

publicznej szkole
przyjmuje
się

posiadają
bardzo
dobry
stan
zdrowia,
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
posiadają
pisemną
zgodę
rodziców
na
uczęszczanie kandydata do oddziału;
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w
którym jest prowadzone szkolenie sportowe w
danym oddziale.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej
sportowej szachowej w Szkole Podstawowej nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu
Śląskim – wniosek

Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

1. 15.03.2021 r. godz.8.00 - 29.03.2021r. godz.15.00 - Składanie
wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotne, że
dziecko posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w
oddziale sportowym szachowym. Jeśli niemożliwe będzie w obecnej
sytuacji służby zdrowia uzyskanie zaświadczenia, prosimy o
oświadczenie rodziców dołączone do wniosku.
2. 30.03.2021 r. - 02.04.2021 r. - Przeprowadzenie próby
sprawności fizycznej
3. 07.04.2021 r. godz.13.00 - Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik
4. 19.04.2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
5. do 23.04.2021 r. do godz.15.00 - Potwierdzanie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
6. 24.04.2021 r.godz.13.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szachy

+
+
+
+
+

rozwijają zdolności matematyczne i
koncentrację, umiejętność czytania ze
zrozumieniem, kreatywność
uczą logicznego i strategicznego
myślenia, dyscypliny, cierpliwości i
systematyczności
uczą radzić sobie z niepowodzeniami
uczą wytrwałości w dążeniu do celu.
ćwiczą pamięć i wyobraźnię
przestrzenną

Dzięki grze w szachy rozwój dziecka
jest wspomagany na wielu
płaszczyznach bez względu na to, jaki
poziom gry dany uczeń osiągnie.

