
Regulamin klas sportowych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 
204 opracowany na podstawie: 

 
Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, , (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) oraz Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 poz. 671 ) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 23 marca 2009r w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich 
przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia 
(Dz. U. 2009 Nr 58, poz. 483) 

 
 

I.   Postanowienia ogólne: 
 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły  
      realizujący program klas sportowych. 
2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym  

Regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem 
jego akceptację. 

3. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor oraz 
nauczyciele w-f. 

4. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa w klasach 1-3 o 
profilu pływanie 3 lata. Klasy o profilu koszykówki i lekkiej atletyki powoływane 
są od poziomu klas IV i realizują program do klas VIII, zgodnie z podstawą 
programową MEN i programem szkolenia opracowanym przez właściwy dla 
danej dyscypliny związek sportowy 

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne 
przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego, współpracę z klubami sportowymi 
oraz związkami sportowymi wybranych dyscyplin 

6. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych 
weryfikowanych podczas próby sprawności fizycznej przeprowadzonej 
podczas procesu rekrutacji do klas I i IV szkoły podstawowej . 

 
II.  Organizacja klas 

 
1. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć 
dydaktycznych w szczególności przez: 

 opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć  
dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 

 dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów 
wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach 
dydaktycznych. 

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

3. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania 
rekrutacyjnego określonego w regulaminie rekrutacji do klas sportowych  

4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami powinna liczyć min. 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia. 

5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach 
sportowych wynosi 10 w tym 2 godziny zajęć na basenie. 



6. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: 

 odpowiednią bazę treningową, 

 podstawowy sprzęt sportowy. 
7. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach 

sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego. 
8. Za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich odpowiadają rodzice 

ucznia. 
9. Za kontrolę badań lekarskich odpowiada trener/nauczyciel. 
10. W przypadku nie dostarczenia ważnych badań lekarskich uczeń nie może 

uczestniczyć w zawodach sportowych. 
11. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły 

wychowawca, a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowaną 
kadrę nauczycieli wf. 

12. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły, zajęcia 
na basenie wynikające z programu nauczania oraz: 

 wszystkie zawody w ramach WOM oraz lekkoatletyczne zawody sportowe, 
mecze i turnieje koszykówki 

 dwa obowiązkowe zgrupowania sportowe jesienne i zimowe 
13. W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji oraz 

zwolnienia dokonuje wyznaczony trener/nauczyciel, decyzje te mają znaczący 
wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego szkolenia oraz jego ocenę. 

14. W uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera/nauczyciela klasy 
sportowej, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia z klasy 
sportowej do klasy równoległej z końcem semestru lub roku szkolnego.  

15. Uczeń klasy sportowej jest jednocześnie zawodnikiem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Wawer ZS 70 funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 204. 

 
III. Prawa ucznia klasy sportowej 
 
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 204  

1) ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej 
w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i 
sportu a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu 
trudności w nauce wynikające z realizacji programu sportowego, 

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

3) po jednodniowych lub kilku dniowych zawodach sportowych ma prawo być 
nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału 
przerabianego w czasie swojej nieobecności, 

4) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest 
ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność,  

5) w uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie 
obozu sportowego do Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 
204 oraz Zarządu Klubu UKS Wawer ZS 70, 

6) Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:  

 odpłatne korzystanie ze stołówki, 

 możliwość korzystania z pryszniców po zajęciach i zawodach 
sportowych, 

 odpowiednią bazę treningową i podstawowy sprzęt sportowy, 

 osobiste szafki na odzież i obuwie sportowe. 



 
IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej 

 
1) Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu  

Szkoły Podstawowej nr 204 i Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Wawer ZS 70 oraz: 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach sportowych, 
lekcjach wychowania fizycznego oraz rozgrywkach i zawodach sportowych,  

3) posiada odpowiedni strój sportowy dostosowany do pogody i miejsca zajęć, 
4) reprezentuje godnie Szkołę oraz UKS Wawer ZS 70 we wszystkich imprezach 

i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz 
wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza imprez sportowych, 

5) uczestniczy w obozach sportowych,  
6) terminowo przeprowadza wymagane badania lekarskie w przychodni 

sportowo-lekarskiej, 
7) dba o reprezentacyjny ubiór sportowy ( dresy, koszulki, spodenki, obuwie 

sportowe), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane 
w procesie szkolenia sportowego, 

8) stosuje się do poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć oraz nie stwarza 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób współćwiczących, 

9) przebywa w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i 
podporządkowuje się regulaminowi tych obiektów, 

10) ma obowiązek rozliczyć się z pobranego sprzętu sportowego a w przypadku 
zagubienia lub zniszczenia ponieść odpowiedzialność materialną ( poprzez 
rodziców lub prawnych opiekunów), 

11) przestrzega zasad kulturalnego zachowania w czasie zajęć wychowania 
fizycznego, wyjazdów sportowych oraz stosuje się do regulaminów obozów i 
wycieczek, 

12) po długotrwałej niezdolności do ćwiczeń uczeń zobowiązany jest do uzyskać 
ponownego orzeczenia lekarskiego.   

 
V.  Postanowienia końcowe 

 
   1)   Wobec ucznia, który:  

 notorycznie narusza regulamin podczas zajęć wychowania fizycznego, 
zawodów sportowych lub obozu sportowego, 

 jego zachowanie zostanie ocenione na nieodpowiednie lub naganne, 

 pije alkohol, pali papierosy lub stosuje inne używki, 

 osiąga słabe wyniki sportowe lub/i dydaktyczne, 

 często opuszcza lekcje wychowania fizycznego w tym zajęcia na basenie, 

 odmawia udziału w zawodach sportowych, 
przewidziane są kary zgodne z Statutem Szkoły Podstawowej nr 204 a ponadto 
może ponieść karę w postaci: 

 pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych na 
czas określony, 

 pozbawienia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, 

 pozbawienia prawa uczestniczenia w obozie sportowym, w przypadku 
uzyskania oceny nieodpowiedniej z zachowania na I półrocze - 
obligatoryjnie 



 usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej, przy jednoczesnym 
nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z 
miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwie czasie, 

 obniżenia oceny z zachowania, 

 przeniesienia ucznia do szkoły w obwodzie ucznia lub klasy równoległej – 
w przypadku uzyskania oceny nieodpowiedniej z zachowania na koniec 
roku szkolnego - obligatoryjnie 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


