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1. A Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola és AMI
INTÉZMÉNYI SZMSZ SZERINT ISKOLAI SPORTKÖRT MŰKÖDTET.

az

2. AZ ISKOLAI SPORTKÖR NEVE


A Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola, és AMI Iskolai
Sportköre (ISK)

3. AZ ISKOLAI SPORTKÖR CÉLJA



tagjainak rendszeres mozgási lehetőséget, játékot, versenyekre való
felkészülést, a rendelkezésre álló diákolimpiai és más
versenyrendszerekben való szereplés biztosítása.
rendszeres kapcsolattartás a Megyei Diáksport Szövetséggel
valamint a Kaposmérő Sport Egyesülettel.

4. AZ ISKOLAI SPORTKÖR TAGSÁGA


Az iskolai sportkör tagsága az iskola tanulóiból áll. Az iskolai sportköri
tagság a tanulói jogviszonnyal keletkezik és más iskolába való
átvétellel, az iskolából való távozással szűnik meg.

5. A SPORTKÖR FELADATA



az adott tanítási évre szóló szakmai program feladatainak elvégzése
a mindennapos testedzés feladatainak ellátása

6. A SPORTKÖRI TAG JOGAI




részt vehet a sportcsoport(ok) munkájában (sportcsoportok:
labdarúgás: fiú, leány III.-IV. kcs., floorball, tollaslabda, alsós
kézilabda, sakk)
részt vehet diáksport versenyeken
véleményt mondhat, javaslatot tehet a sportkört érintő kérdésekben

7. A SPORTKÖRI TAG KÖTELEZETTSÉGEI




tartsa be a sportkör szabályzatát
óvja az intézményi sporteszközöket, felszereléseket
legjobb tudása szerint képviselje és munkájával segítse a sportkört

Az iskolai sportkör tevékenységét az iskola intézményvezetőjének
felkérésére a sportkör vezetője, illetve a sportcsoportok vezetői irányítják,
az egy évre szóló szakmai program célkitűzéseinek végrehajtása
érdekében. A szakmai programot a diákok igényeinek felmérése és a
diákönkormányzat véleménye alapján készítik el a testnevelők.
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8. AZ






ISKOLAI

SPORTKÖR

VEZETŐJÉNEK A FELADATAI

a sportkör tevékenységének irányítása
a sportköri munkaterv és eseménynaptár elkészítése
a foglalkozások idejének meghatározása
a sporttal kapcsolatos információk továbbadása
az intézmény vezetőivel és más sportkörökkel való kapcsolat
kialakítása, együttműködés

9. A SPORTCSOPORTOK VEZETŐINEK FELADATAI







10.


a rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása
az intézményen belüli játékok, vetélkedők, versenyek megszervezése
turisztikai események szervezése
egyéb feladatok ellátása
a csoport munkájának népszerűsítése, az arra történő mozgósítás
amennyiben szükséges, a tanulók irányítása külső sportegyesületbe

A SPORTKÖR GAZDÁLKODÁSA
Az ISK önálló gazdálkodással nem rendelkezik. A versenyzéssel
kapcsolatos kiadásokat a Magyar Diáksport Szövetség és a
Kaposvári Tankerületi
Központ között létrejött megállapodás
szabályozza.

Jóváhagyási záradék
A Kaposvári Tankerületi Központ a Hunyadi János Általános Iskola és AMI fenntartója az
Iskolai Sportkör szabályzatának tartalmát jóváhagyja azzal, hogy a benne található
többletkötelezettségek tekintetében egyéni kötelezettségvállalási igény benyújtása után dönt.
Dátum:
…………………………………
Stickel Péter
tankerületi igazgató
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