SPORTISKOLAI KÉPZÉS - NYILATKOZAT
Tisztelt Szülők!
Örömünkre szolgál, hogy gyermekük a szintfelmérő alapján sportiskolai osztályunkban kezdheti
általános iskolai tanulmányait, a tantervben megfogalmazott követelmények teljesítésére képes.
Legyenek Önök is büszkék arra, hogy gyermekük így az elmúlt években kialakított (országos hálózatú)
közoktatási típusú sportiskola diákja lehet.
E képzési forma célja, hogy:
a rendszeres fizikai aktivitás, mozgás, sportolás váljon gyermekük életvitelének részévé,
napi szükségletévé,
gyermekük legyen alkalmas a későbbiek során bármely sportág mozgásrendszerének
elsajátítására, valamely versenysportban az eredményes teljesítésre,
gyermekük motorikus képességei hatékonyan fejlődjenek,
a közösségi és csapat szellem fejlődjön,
bázisa legyen az utánpótlás nevelésnek
Különös figyelmet fordítunk:
Az egészségnevelés területén:
a töretlen testi fejlődésre
a higiéniai szokások kialakítására
az ellenálló képesség, edzettség fejlesztésére
az ortopédiai elváltozások, betegségek megelőzésére
A mozgáskultúra területén:
a mozgás készségek magas szintű elsajátíttatására
a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésére
három úszásnem elsajátíttatására, atlétikai sportágak megalapozására, a téli sportok,
labdajátékok megszerettetésére
A tanulás-, játék-, sportélmények területén:
a teljesítmény, a kollektív siker örömének kialakítására, fejlesztésére
a versenyeken, diákolimpián való részvételre
A személyiségfejlesztés területén:
a félelem, nehézségek leküzdésére
a szabályok betartására
az állhatatosság, kitartás kialakítására
természet szerető és környezetkímélő magatartás kialakítására.
Tudjuk, hogy oktató, nevelő munkánk csak akkor lesz sikeres, eredményes, ha Önökkel együtt,
egyetértésben dolgozunk gyermekeikért.

Ezért kérjük, hogy:
támogassák gyermekük sportversenyeken való részvételét,
lehetőség szerint kísérjék el gyermeküket a versenyekre,
a testnevelés órákra biztosítsák az előírt felszerelést, (fiúk: piros tornanadrág, fehér atléta,
fehér pamut zokni, tornacipő, lányok: piros tornadressz vagy kisnadrág, fehér pamut zokni,
tornacipő).
Ezért számítunk arra, hogy:
gyermekük részt vesz az iskolánk által meghirdetett versenyeken,
eleget tesz annak a tantervi követelménynek, amely előírja az úszásoktatásban való
részvételt, vállalva annak esetleges anyagi vonzatait is.
Ezért elvárjuk azt, hogy:
gyermeke az alsó tagozat befejeztével egyesületben igazolt sportolóként folytassa
tanulmányait sportiskolánkban
gyermeke fejlődése érdekében törekedjen folyamatos kapcsolattartásra testnevelő tanárával
és edzőjével
gyermeke, tanulmányaiban megfelelően haladjon és sportolóhoz méltó magatartást
tanúsítson.
Hatékony és sikeres együttműködésünkben bízva kérjük, hogy aláírásával jelezze a fentiek tudomásul
vételét!
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