Zasady zastępstw na zajęciach w ośrodkach gimnazjalnych
w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego!
Prowadzący zajęcia w gimnazjach sportowych oraz w gimnazjach
z oddziałami sportowymi:
1.

Kadra szkoleniowa – nauczyciel prowadzący zajęcia:
 obowiązek posiadania uprawnień – minimum instruktor PZLA;
 obowiązek posiadania aktualnej licencji PZLA.

2. Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum sportowym/ gimnazjalnym
oddziale sportowym ze specjalnością lekka atletyka zgodnie z programem zajęć szkolnych
z minimum 15 uczniami w klasie gimnazjalnej.
3. Bieżące prowadzenie dziennika elektronicznego na stronie LDK w zakresie udziału
w zawodach, obozach, testach i konsultacjach (uzupełnianie wydarzeń sportowych nie
związanych z lekcjami wychowania fizycznego).
4. Informowanie o wszelkich zmianach dotyczących realizacji programu Koordynatora OLA
lub Trenera głównego OLA w dniu ich wystąpienia (m.in. zmiana harmonogramu i jego
składowych, zwolnienie lekarskie itp.). Umieszczenie odpowiedniego komunikatu
w dzienniku zajęć.
5. W przypadku braku możliwości prowadzenia planowanych zajęć lekcji wychowania
fizycznego należy każdorazowo powiadomić Koordynatora OLA lub Trenera głównego
OLA. Uprawnioną osobą do prowadzenia zajęć w zastępstwie opiekuna grupy jest tylko
i wyłącznie wskazany w programie prowadzący nauczyciel współpracujący (osoby
współpracujące zgodnie ze złożoną listą do PZLA). Umieszczenie odpowiedniego
komunikatu w dzienniku zajęć.
6. Koordynator OLA lub Trener główny OLA winien prowadzić zestawienie zastępstw, które
przesyła do zespołu LDK! za każdy miesiąc do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca.
7. Zastępstwa w gimnazjach sportowych/ gimnazjalnych oddziałach sportowych ze
specjalnością lekka atletyka odbywają się zgodnie z zasadami wewnętrznymi dyrekcji
szkoły.
8. Osoby współpracujące to wykwalifikowany nauczyciel prowadzący zajęcia z innymi
klasami gimnazjalnymi. Nauczyciele współpracujący podnoszą jakość prowadzonego
naboru i selekcji w poszczególnych blokach konkurencji lekkoatletycznych wspomagając
proces treningowy. Ich obecność w programie jest istotnym etapem poszukiwania
uzdolnionej młodzieży do poszczególnych bloków konkurencji (biegi krótkie i przez płotki,
skoki, rzuty i konkurencje wytrzymałościowe).
9. Ważnym
etapem
współpracy
nauczyciela
prowadzącego
z
nauczycielami
współpracującymi jest kierowanie ich do dalszego szkolenia do poszczególnych grup
konkurencji.
10. Kadra szkoleniowa – nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie :
 obowiązek posiadania uprawnień – minimum instruktora PZLA;
 obowiązek posiadania licencji PZLA (ważność na dany rok).

