
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 

  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU 

 

  

 

Podstawa prawna: 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r z późn. zm.- w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r Nr 26, poz. 
232);Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, 
organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2002 Nr 126, poz. 1078 ): 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów 
do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232) oraz Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 października 2012 roku sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych 
oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm.). 

 

 

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku prowadzi klasy sportowe wg zasad określonych 

w Statucie. 

 
2. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata i klasa realizuje rozszerzony program od poziomu klasy IV do 
klasy VI. 

  
3.  Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa 
sportowego. 

  
4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający 
poza jej obwodem. 

  
5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego (bardzo dobre wyniki w nauce, 
testy sprawnościowe). 

  

6.  Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

 
  

II.  PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

  
  Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej a ponadto: 

  
1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela – opiekuna klasy sportowej w rozwiązywaniu 
problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, 

   
2. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela – opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkoły, 

  
3.  absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako 
nieobecność a odnotowywana jest jako „zawody”, 

  



4. w przypadku zawodów sportowych odbywających się poza terenem miasta Szczecinka uczeń ma prawo być 
nieprzygotowanym do zajęć lekcyjnych w dniu  następnym.  

 

 

III.    OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

  
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu ucznia Szkoły Podstawowej 

nr 1 a ponadto ma obowiązek: 

  
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać 
strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 

  
2. Reprezentować godnie szkołę w zawodach sportowych, 

  
3. Po jednodniowych zawodach sportowych ma obowiązek być przygotowanym do lekcji w dniu następnym z 
zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, 

   
4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i 
urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego, 

  
5. Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

  
6. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych 
obiektów, 

  
7. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz 
stosować się do regulaminów obozów i wycieczek, 

  
8. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku 
zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza w przychodni, 

  
9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.  
 
10.  Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze 

udział szkoła bądź UKS „Jedynka”.  
 
11.  Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o 

sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia 
odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.  

 
12.  Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.  
 

 

IV.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 
1. Prowadzone szkolenie programowe ma na celu:  

 

 harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,  

 sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole,  

  zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej, 

 opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny,  

 osiągnięcie zadawalającego poziomu sportowego,  

 wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.  
 

2. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi 
przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.  
 



3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły, OSiR wynikające z planu  nauczania oraz:  

 udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez,  

 mecze towarzyskie oraz turnieje,  
 

4. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa zespół wychowania 
fizycznego.  

 

  

V.  POSTANOWIENIA KONCOWE 

  
1.    Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, 

wyjazdu przewidziane są kary zgodnie z WSO Szkoły Podstawowej nr 1 a ponadto może ponieść karę w 
postaci: 

  
a. pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych poza lekcyjnych, 

  
b. pozbawienia prawa reprezentowania szkoły, 

   
c. usunięcia z imprezy sportowej lub obozu sportowego przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów 
ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie. 

    
2.    O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą 

klasy. 

  
3.    Uczniowie klas sportowych osiągający złe wyniki w nauce, sprawiający szczególne trudności (kłopoty) 

wychowawcze, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, 
za zgodą Rady Pedagogicznej i Dyrektora mogą być przenoszeni do klasy ogólnej 

 

 

VI  Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez  

Radę    Pedagogiczna w dniu …………………………… 

 

 

 

 

Akceptacja Regulaminu klas sportowych SP Nr 1 w Szczecinku przez Rodziców. Po zapoznaniu się z 
Regulaminem klas sportowych SP Nr 1 w Szczecinku, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania w imieniu mojego dziecka: 
........................................................................................................................... .................................... 
                                                                                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

W przypadku naruszenia i łamania w/w regulaminu, przyjmuję do wiadomości decyzję dyrektora 
szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnej. 
 
  ………………………………..……..                                                                                   ……………………………….. 
                       podpis Rodziców lub Opiekunów                                                                                                                                             podpis Ucznia 

 


