
REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH                                               

W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY 

 

I. Podstawa prawna.   

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół 
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r. poz. 671) 

 

II. Informacje ogólne. 
1. Zadaniem klasy sportowej jest kształcenie i rozwijanie uzdolnień uczniów z predyspozycjami do uprawiania 

sportu poprzez stworzenie im optymalnych warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi 
zajęciami edukacyjnymi. 

2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy prowadzi klasy sportowe o specjalności piłka nożna, piłka 
siatkowa, taniec, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. 

3. Uczniowie klas sportowych w ramach zajęć sportowych realizują równolegle program nauczania 
uwzględniający podstawę programową oraz program szkolenia specjalistycznego. 

4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin. 

5. Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy, który następnie jest zatwierdzony przez Ministra 
Sportu i Turystyki. 

 

 III. Organizacja klas sportowych. 

1. Naboru kandydatów do klasy sportowej dokonuje co roku w marcu komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna. 

 

2. Jeżeli w klasie są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego w innym terminie. 

 

3. Regulamin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości w terminie do dnia 15 lutego roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć funkcjonowanie nowych klas sportowych.  

 

4. Klasa sportowa w pierwszym roku szkolenia winna mieć co najmniej 20 uczniów. 

 

5. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza  

podstawowej opieki zdrowotnej;  

b) uzyskał pozytywne wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu;                  

c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej. 

5. Przed zakończeniem pierwszego semestru roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się 
rozpocząć funkcjonowanie nowych klas sportowych odbywa się spotkanie informacyjne dla 
rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas III SP, podczas którego nauczyciele wychowania fizycznego 
udzielają informacji dotyczących nowo tworzonej klasy sportowej. 
 

6. Uczniowie biorą udział we współzawodnictwie sportowym. 
 

7. Uczniowie, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie 
uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 
 



8. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej 
brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku 
szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. W  wyjątkowych 
sytuacjach (np. brak wolnych miejsc w oddziale działającym na zasadach ogólnych uczeń pozostaje w klasie 
sportowej do nowego roku szkolnego realizując tylko program uwzględniający podstawę programową). 

9. Ze względu na złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być 
zawieszony przez Dyrektora Szkoły w zawodach, turniejach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy 
klasy w porozumieniu z trenerem). 

10. Uczeń sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na 
wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, może zostać przeniesiony przez 
Dyrektora Szkoły do klasy ogólnodostępnej. W przypadku ucznia spoza obwodu rodzic/prawny opiekun 
zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do odpowiedniej szkoły rejonowej. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do dbania o aktualne badania lekarskie przeprowadzane  
w Poradni Medycyny Sportowej przez uprawnionego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu. 

 

 IV. Prawa ucznia klasy sportowej. 
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, a ponadto: 

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 pomocy dydaktycznej  

w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

 

2. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sportowej ze sprzętu sportowego, infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz hali sportowej. 

 

3. Po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nie przygotowanym 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. 

 

 

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej. 

1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole. 

2. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.  

3. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły we wszystkich turniejach i zawodach, 
w których bierze udział szkoła. 

4. Uczeń prezentuje postawę godną sportowca zarówno w szkole, jak i poza nią. 

5. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski  
o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku jego zgubienia do ponoszenia 
odpowiedzialności materialnej.  

6. Uczeń po zawodach jest zobowiązany do uzupełnienia materiału przerabianego na lekcjach w czasie jego 
nieobecności w terminie dwóch dni. 

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

 


