Załącznik nr 8
do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

WSPÓŁPRACA TRENERÓW Z NAUCZYCIELAMI
1. System współdziałania nauczycieli uczących w klasach sportowych z zespołem
trenerów w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i programu szkolenia
sportowego:
a. zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków,
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć
dydaktycznych, w szczególności przez:


opracowanie tygodniowego planu lekcji tak, aby rozkład zajęć
dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,



dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów
wiadomości objętych podstawą programową na zajęciach
dydaktycznych.

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Prezesami klubów i trenerami współorganizuje
we wrześniu spotkania z rodzicami uczniów klas sportowych, na których
omawiane będą:
a. terminarz obozów i imprez sportowych w danej dyscyplinie,
b. cele i zadania sportowe dla poszczególnych grup sportowych i
wyróżniających się zawodników.
3. Trener oddziału klasowego jest wychowawcą wspierającym wychowawcę
dydaktycznego.
4. W procesie kształcenia każdy nauczyciel, wychowawca i trener mają obowiązek
ściśle współpracować z rodzicami uczniów.
5. Współdziałania rodziców, nauczycieli, trenerów i wychowawców oparte są na
konsultacjach w czasie zebrań z rodzicami i tzw. „drzwi otwartych”, podczas
których rodzice mają prawo do :
a. zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznowychowawczymi w danej klasie i w szkole oraz z przepisami
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dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
a szczególnie z oceną dynamiki indywidualnego rozwoju ucznia.
6. Trenerzy uczestniczą w zebraniach nauczycielskich zespołów klasowych, które
zwoływane są w zależności od potrzeb.
7. Na początku roku szkolnego, podczas Rady Pedagogicznej zwołanej w celu
przedstawienia koncepcji pracy szkoły i planu nadzoru pedagogicznego, trener
prowadzący szkolenie sportowe w danym oddziale przedstawia wychowawcy i
nauczycielom uczącym ramowy plan szkolenia, kalendarz imprez sportowych w
danej dyscyplinie oraz terminy obozów sportowych.
8. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu sportowego trener zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie wicedyrektora i wychowawcę klasy.
9. O terminach zawodów wychowawca i nauczyciele powinni być powiadamiani przez
trenera z tygodniowym wyprzedzeniem , podaniem liczby startujących, miejsca
i rangi rozgrywanej imprezy oraz czasem jej trwania.
10. Realizacja programów nauczania powinna uwzględniać terminarz zgrupowań i
zawodów sportowych w danym oddziale sportowym.
11. Przed wyjazdem na obóz nauczyciele uczący w klasie sportowej na wniosek trenera
bądź zawodnika podają uczniom w formie pisemnej zakres materiału do
samodzielnego opanowania oraz sposób sprawdzenia stopnia jego opanowania.
12. Wychowawca klasy na podstawie uzyskanych informacji dokonuje wpisu do
dziennika lekcyjnego w rubryce – frekwencja: zawody lub obóz.
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