Regulamin uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
organizowanych w ramach programu
"Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa"
I. Informacje Ogólne
Projekt „Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!” realizowany jest w formie zajęć dla dzieci
z klas I-III Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Zajęcia gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej realizowane są ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Od uczestników
nie pobierane są żadne opłaty - są to zajęcia bezpłatne. Niniejszy regulamin określa zasady
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
II. Cele projektu
- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej
- profilaktyka wad postawy
- włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej
III. Czas trwania projektu i częstotliwość zajęć
Projekt realizowany jest w 2018 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. W
semestrze letnim w okresie od 12 lutego do 21 czerwca, w okresie zimowym od 17 września
do 7 grudnia. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywają się raz w
tygodniu i trwają 45 min. Grupa zajęciowa liczy maksymalnie 15 uczniów, przy czym w
jednej grupie mogą się znajdować uczniowie z I, II i III klasy.
IV. Uczestnicy
Projekt skierowany jest do uczniów mińskich publicznych szkół podstawowych klas I-III.
Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z
odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności
fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.
Pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają uczniowie:
a. zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich
do grupy uczniów zdolnych do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem,
wymagających dodatkowo zajęć korekcyjnych,
b. z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju
somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie wieku rozwojowego i rozwoju motorycznego), ze

znacznie opóźnionym w stosunku do klasy (grupy) poziomem sprawności fizycznej ogólnej
lub niektórych cech motorycznych,
c. z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z
długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i
urazów.
V. Zasady rekrutacji
Miasto Mińsk Mazowiecki publikuje na stronie internetowej www.minsk-maz.pl informację o
rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie wyznaczając jej okres trwania, który wynosi co
najmniej 7 dni roboczych. Przed każdym semestrem zajęć prowadzona jest oddzielna
rekrutacja. Formularz zgłoszenia, który musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna
potencjalnego uczestnika projektu będzie do pobrania w Szkole, do której uczęszcza dziecko.
Dziecko może być zapisane na zajęcia korekcyjne według ustalonego harmonogramu grup w
danym okresie trwania projektu. Do udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej kwalifikuje:
a. uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała - lekarz sprawujący
opiekę nad uczniem
b. uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną - lekarz (pielęgniarka, higienistka szkolna)
sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego, na podstawie badań
lekarskich, sprawdzianów, wyników testów sprawności fizycznej i obserwacji uczniów,
c. uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia - lekarz sprawujący
opiekę nad uczniem.
Szczegółową organizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole ustala
dyrektor danej szkoły w porozumieniu z pielęgniarką (higienistką szkolną) i nauczycielem
prowadzącym, na podstawie przedstawionych przez rodzica profilaktycznych badań
lekarskich i wyników testów sprawności fizycznej oraz wypełnionego formularza
zgłoszeniowego. Dyrektor ostatecznie decyduje o przyjęciu do tworzonej grupy, biorąc pod
uwagę dopuszczalną liczbę uczniów grupie oraz rodzaj schorzeń zgłoszonego ucznia i
informuje Rodzica/Opiekuna prawnego. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub
opiekun prawny wypełniając kartę zgłoszenia. Dzień i godzina zajęć korekcyjnych jest
automatycznie przypisana (zgodnie z harmonogramem grup) do konkretnego dnia i godziny
zajęć w sali. Po zapełnieniu listy głównej zapis każdego kolejnego dziecka odbywa się na listę
rezerwową. Dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w
zajęciach korekcyjnych dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej. Informację o
przyjęcia dziecka z listy rezerwowej rodzic/opiekun prawny otrzymuje telefonicznie od
nauczyciela prowadzącego. Do 2 tygodni rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić się i
do nauczyciela prowadzącego.
VI. Uczestnictwo
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązują się do systematycznego
uczestniczenia w zajęciach. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed jego
rozpoczęciem, uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnej rezygnacji. Rodzic/opiekun

prawny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu każdych zajęć
korekcyjnych. Na prośbę nauczyciela rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do kontaktu
osobistego
lub
telefonicznego
z
nauczycielem
prowadzącym
zajęcia.
Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek systematycznego kontrolowania dziecka
w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych. Nieusprawiedliwiona absencja dziecka
trwająca nieprzerwanie 4 tygodnie jest podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć.
Ewentualny powrót dziecka na zajęcia jest możliwy wyłącznie po dokonaniu ponownego
zapisu. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których dziecko było nieobecne. Nauczyciel
ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka. Na zajęcia korekcyjne nie powinno
przychodzić dziecko chore (dot. przeziębień, chorób zakaźnych). Obowiązującym strojem na
zajęciach na sali jest koszulka i spodenki sportowe oraz obuwie zamienne do przejścia .
VII. Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. Formularz zgłoszeniowy dostępny
będzie przez okres trwania rekrutacji.

