
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE 

Regulamin klas sportowych określa obszary działań dla 

 uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektora szkoły 

 

      Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Zadaniem klasy sportowej jest kształcenie i rozwijanie uzdolnień uczniów                                 z 

predyspozycjami do uprawiania sportu poprzez stworzenie im optymalnych warunków 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie za zgodą Organu Prowadzącego tworzy i 

prowadzi klasy sportowe o specjalności lekkoatletyka i gry zespołowe w klasach IV. 

3. Programy szkolenia sportowego są realizowane m.in. we współpracy z PKOL, Ośrodkiem Lekkiej 

Atletyki Województwa Mazowieckiego.  

4. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje własną bazę sportową – kompleks sportowy na zewnątrz 

szkoły i halę sportową. 

5. Program szkolenia sportowego zatwierdzony przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej 

realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową 

kształcenia ogólnego. 

6. Uczniowie w klasie sportowej realizują 4 godziny wychowania fizycznego wynikające z realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego i 6 godzin wychowania fizycznego na szkolenie 

ukierunkowane. 

7. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia obejmujące szkolenie sportowe w lekkiej atletyce i grach 

zespołowych/ w tym piłki nożnej, koszykówki i siatkówki/ i są one prowadzone w co najmniej trzech 

kolejnych klasach szkoły podstawowej, dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia. 

8. Liczba uczniów w klasie sportowej nie powinna przekroczyć 26 osób. 

9. Minimalna liczba uczniów w grupie szkoleniowej w oddziale sportowym wynosi 10. 

10. W uzasadniających przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub 

inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na 

pozostałe zajęcia edukacyjne. Uczniowie czasowo zwolnieni przez lekarza z wykonywania ćwiczeń, 

mogą  być wówczas zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przez rodzica lub przebywać w szkole i 

uczestniczyć biernie w zajęciach wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela- trenera, jeśli stan 

zdrowia na to pozwala. 

11.  Uczniowie klas sportowych oraz ich rodzice powinni bezwzględnie zapoznać się z zapisami 

niniejszego regulaminu i zaakceptować go. 

 

II. Założenia programowe 

1. Szkolenie ma na celu: 

1) harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów;  

2) zdobycie  odpowiedniego poziomu sprawności ogólnej i ukierunkowanej; 

3) rozwijania zainteresowań, pasji i talentów uczniów; 

4) utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej, wszechstronnego przygotowania sprawnościowego oraz 

doskonalenie poziomu wytrenowania; 

5) wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej i dyscypliny; 

6) wzmocnienie zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia; 

7) organizację systematycznej pracy wychowawczej. 

 

III. Organizacja klas sportowych 

 Naboru kandydatów oddziału sportowego dokonuje się spośród uczniów zamieszkujących w obwodzie 

szkoły, a także poza nim.  

1. Jeżeli w oddziale sportowym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, można dokonać naboru 

uzupełniającego. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w celu ustalenia listy kandydatów do oddziału 

sportowego. 

3. W skład komisji wchodzą: 

 Dyrektor Szkoły 

 Wybrany przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

 Nauczyciele  Wychowania Fizycznego 



4. W celu zakwalifikowania uczniów do klasy sportowej Nauczyciele Wychowania Fizycznego 

opracowują i przeprowadzają próbę sprawności fizycznej, a następnie przedstawiają jego wyniki 

komisji. 

5. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do klasy sportowej jest przedłożenie następującej dokumentacji: 

orzeczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata, pisemnej zgody rodziców/ 

prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego, uzyskanie pozytywnego 

wyniku próby testu sprawności fizycznej. 

6. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz 

udział ucznia w meczach towarzyskich i turniejach, zawodach sportowych na różnych szczeblach, 

udział w letnich i zimowych obozach sportowych – jeśli są takie organizowane. Obozy szkoleniowe 

organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki. Pełną odpłatność za ich organizację 

pokrywają rodzice. 

7. Zajęcia sportowe ukierunkowane z lekkiej atletyki i gier sportowych prowadzą dla danego oddziału 

nauczyciele wychowania fizycznego posiadający uprawnienia trenerskie dla danej dyscypliny sportu. 

 

IV. Prawa  ucznia klasy sportowej 

 Uczeń klasy sportowej ma wszystkie obowiązki i  prawa ucznia wynikające ze Statutu  Szkoły 

 Podstawowej nr 1, a ponadto: 

1. Po  zawodach sportowych organizowanych przez szkołę  uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do 

lekcji w dniu następnym.  

2. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie ma wpływu na frekwencję. 

 

V. Założenia organizacyjne 

1.  Zadania szkoły: 

1) opracowanie tygodniowego planu oddziału sportowego tak, aby rozkład zajęć dydaktycznych 

dostosowany był do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości                                          

i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach edukacyjnych; 

3) zapewnienie odpowiedniej bazy treningowej - opracowanie tygodniowego planu zajęć w sposób, który 

pozwoli na prowadzenie zajęć treningowych; 

4) zapewnienie odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej. 

2.  Zadania rodziców: 

1) obowiązek zadbania o przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich; 

2) aktywny współudział w procesie szkolenia sportowego: pomoc w organizacji meczów, wyjazdów na 

zawody sportowe; 

3) umożliwić dziecku udział w treningach sportowych w celu osiągania jego optymalnego rozwoju; 

4) wspierać swoje dzieci i motywować je do czynnego uprawiania sportów; 

5) systematycznie współpracować z wychowawcą klasy i nauczycielami wychowania fizycznego- trenerami 

w zakresie osiągania przez ucznia optymalnych wyników; 

6) obowiązek przedkładania zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego w sytuacji, kiedy uczeń uległ 

kontuzji wychowawcy klasy. Wychowawca klasy informuje nauczyciela-trenera.  

3. Zadania uczniów: 

1) aktywny, świadomy i systematyczny udział w procesie szkolenia sportowego jak również w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć; 

3) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i przestrzegać regulaminów 

obiektów sportowych; 

4) respektować polecenia nauczyciela-trenera w czasie prowadzonych zajęć sportowych; 

5) nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych; 

6) brać czynny udział w zawodach i turniejach sportowych organizowanych przez szkołę na różnych 

szczeblach; 

7) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć, wyjazdów na turnieje, zawody sportowe, 

obozy szkoleniowe i stosować się do obowiązujących regulaminów; 

8) wyróżniać się na tle społeczności szkolnej przykładnym zachowaniem oraz wysoką kulturą osobistą na 

zajęciach edukacyjnych i sportowych; 

9) godnie reprezentować szkołę na zawodach sportowych, turniejach i innych wyjazdach organizowanych 

przez nauczycieli-trenerów. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczeń,  który w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu i innych  regulaminów 

szkolnych, stwarza zagrożenie dla siebie i innych, prezentuje naganną postawę i nie realizuje w 

wystarczającym stopniu programu zajęć sportowych  i edukacyjnych/ długotrwałe zwolnienia lekarskie, 

negatywne oceny z przedmiotów i zachowania – półrocze i roczne / postanowieniem Rady Pedagogicznej 

może być przeniesiony do klasy równoległej działającej na zasadach ogólnych. Ostateczną decyzję o 



przesunięciu ucznia z klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

2. Rodzice ucznia, który podczas zgrupowania lub zawodów sportowych stwarza duże problemy 

wychowawcze,  zobowiązani są do  odebrania  dziecka z miejsca pobytu na własny koszt. 

3. W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza uzasadniającej brak 

możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku 

szkolnego lub nowego półrocza do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

 

                                                                     

 

                                                Regulamin wchodzi w życie 2 września 2019 r.  


