
Aneks nr 4 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA 

WE WROCŁAWIU 

 

Podstawa prawna: 

 art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59) 

 Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. 2020 r.) 

 Uchwała Rady Pedagogicznej SSP nr 72 nr 15/2020/2021 
 

§ 1.Wprowadza się zapisy uzupełniające w Rozdziale 6 , w  § 22, § 23, §24 niniejszego STATUTU.  

§2. Uzupełniające zapisy zostają wprowadzone na czas ogłoszonej pandemii a wraz z nią 

lockdownem.  

§ 3. Wprowadzone zapisy w STATUCIE SZKOŁY zostają oznaczone symbolem gwiazdki (*) 

§ 4. W § 23 pkt 4 – f wprowadza się  

 * (f) bardzo dobre wyniki w nauce w klasie III i opinia wychowawcy klasy. 

 w punkcie 6 wprowadza się: W skład komisji wchodzi: wicedyrektor ds. sportu jako 

przewodniczący oraz powołani przez Dyrektora Szkoły – trenerzy.  

*§ 5. Wprowadza się pkt 12 ( z gwiazdką *) w brzmieniu:  

a. po pierwszym semestrze w klasie III następuje kwalifikacje do klas sportowych 

czwartych  

b. kwalifikacji dokonuje komisja powołana w każdym roku szkolnym przez Dyrektora 

Szkoły,  

w której skład wchodzą trenerzy i wychowawczy klas III. 

c. Po kwalifikacji ucznia do wskazanej klasy o profilu sportowym wymagana jest zgoda 

rodzica ucznia. 

d. Rodzic składa w formie papierowej zgodę na kształcenie sportowe dziecka od kl. IV do 

VIII. Rezygnacja z kształcenia sportowego dziecka również musi być złożona pisemnie 

przez rodzica.  



e. dla uczniów uzdolnionych sportowo spoza Szkoły jest przeprowadzana rekrutacja 

zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez MIASTO.  

f. dla uczniów spoza Szkoły stosuje się zasadę rekrutacji ogłoszoną  zarządzeniem przez 

Szkołę.  

§ 6. Ulega zmianie  § 24  pkt 11 – zostaje rozszerzony  ppkt 4  

a.  miejsce obozów wskazuje Dyrektor Szkoły 

b.  termin obozów zostaje ustalony przez Dyrektora Szkoły 

§7.  Aneks nr 4 staje się częścią STATUTU SSP nr 72 z dniem ogłoszenia  
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