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     Załącznik 1 do Zarządzenia 2/2022/2023 z 26.09.2022 r. 
  

REGULAMIN POWOŁANIA UCZNIÓW KLAS I-III DO LEKKOATLETYCZNEJ REPREZENTACJI SZKOŁY 
„JAWORKI” 

 
1. Uczeń Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego może zostać powołany do 

Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły, jeśli spełnia łącznie wszystkie wymienione poniższej 
warunki: 
 

• Osiąga bardzo dobre wyniki sportowe w dziedzinie lekkiej atletyki, 
• Przestrzega obowiązki ucznia wymienione w Statucie Szkoły, 
• Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, 
• Przestrzega zasady fair-play, 
• Swoim zachowaniem na lekcjach, w trakcie przerw oraz poza terenem szkoły daje 

przykład innym uczniom,  
• Dba o mienie szkoły, 
• Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych, dodatkowych 

treningach, zgrupowaniach i obozach sportowych wskazanych przez trenera, 
• Reprezentuje szkołę podczas zawodów sportowych. 

2. Uczeń Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego powołany do 
Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów 
sportowych, tzn. uzyskać wynik sportowy na poziomie: 

  
• I-III miejsce w jesiennych zawodach lekkoatletycznych (dotyczy to uczniów klas IV) 

organizowanych przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 im. Józefa Jaworskiego, 
• I-III miejsce w zawodach lekkoatletycznych - Memoriał Józefa Jaworskiego 

organizowanych przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 im. Józefa Jaworskiego, 
• Reprezentował szkołę na zawodach lekkoatletycznych rangi wojewódzkiej – Trójbój 

Lekkoatletyczny 
 

3. Lekkoatletyczna Reprezentacja Szkoły wybierana jest na dany rok szkolny w terminie do  
30 września każdego roku.  

4. Do lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły uczniowie mogą być również powoływaniu od 
drugiego okresu. 

5. Wicedyrektor ds. sportu odpowiedzialny jest za przygotowanie listy kandydatów  
do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły po przeprowadzeniu uzgodnień z nauczycielami 
wychowania fizycznego. 

6. Wicedyrektor ds. sportu ma prawo do zgłoszenia ucznia, który nie osiągnął wyniku sportowego 
wymienionego w punkcie 2.  

7. Wicedyrektor ds. sportu przedstawia wszystkim członkom Rady Pedagogicznej listę kandydatów 
w celu zasięgnięcia opinii. 

8. Rada Pedagogiczna w formie uchwały podejmuje decyzję o powołaniu uczniów  
do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły uwzględniając spełnianie kryteriów wymienionych  
w punkcie 1.  

9. W przypadku zgłoszenia przez nauczycieli w trakcie roku szkolnego   uzasadnionych uwag  
do zachowania ucznia powołanego do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły,  
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Wicedyrektor ds. sportu występuje z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o odwołanie danego 
ucznia z Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły.  

10. Decyzję w sprawie odwołania ucznia z Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły podejmuje  
w formie uchwały Rada Pedagogiczna.  

11. Uczniowie powołani do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły otrzymują akt powołania na apelu 
szkolnym. 

12. Rodzice uczniów powołanych do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły otrzymują listy 
gratulacyjne.  

13. Uczniowie powołani do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły mają w miarę możliwości 
finansowych szkoły prawo do: 

• Otrzymania stroju sportowego Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły, 
• Otrzymania dofinansowania do organizowanych zgrupowań i obozów sportowych, 
• Pierwszeństwa w udziale w organizowanych zgrupowaniach i obozach sportowych. 
• Uczestnictwa w dodatkowych zajęciach lekkoatletycznych zorganizowanych przez 

trenerów/instruktorów LA 
14. Uczniowie powołani do Lekkoatletycznej Reprezentacji Szkoły zobowiązani są do uczestnictwa 

w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych dla uczniów powołanych do kadry.  
  


