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Regulamin 

klasy sportowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego 

w Cmolasie 
 

Regulamin klasy sportowej określa obszary działań dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz Dyrektora 
Szkoły. 

 
Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1129) 

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

 
§ 1 

Wstęp 

1. Postanowieniom niniejszego Regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym 
szkoleniem sportowym w ramach klasy sportowej. 

2. Szkoła   Podstawowa   im.   prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie   prowadzi   klasy   sportowe        
o profilu ogólnorozwojowym. 

3. Każdy rodzic/prawny opiekun oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym 
Regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak 
podpisu rodziców/prawnych opiekunów ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej 
(Załącznik nr 1). 

4. Godziny zajęć sportowych ustala się corocznie w projekcie organizacyjnym szkoły. 
5. Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego. 
6. Uczniowie klasy sportowej realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi 

zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponadto mają rozszerzoną liczbę godzin 
wychowania fizycznego. 

7. Za właściwą realizację programu szkolenia odpowiada Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel wychowania 
fizycznego. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) 
równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla II etapu edukacyjnego szkoły 
podstawowej (4 godziny tygodniowo) – wykaz i porównanie tygodniowej i średniej dziennej liczby 
godzin w klasie ogólnodostępnej i sportowej znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze rekrutacji określonej w § 3 Zasady naboru do klas 
sportowych o profilu ogólnorozwojowym. 

3. Na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela wychowania fizycznego Dyrektor Szkoły może 
podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem półrocza lub roku 
szkolnego w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez nauczyciela 
wychowania fizycznego. 
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4. Uczeń nieprzestrzegający postanowień Regulaminu zostaje przeniesiony do klasy ogólnej, szczególnie 
w razie: 
a). naruszania postanowień regulaminów szkolnych lub jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na 
nieodpowiednie lub naganne, 
b). stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek, 
c). osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych, 
d). częstego opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia.  

Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy. O fakcie 
wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice/prawni opiekunowie powiadomieni być powiadomieni 
na tydzień przed datą wykluczenia. 

5. Naruszenie postanowień Regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie. 
6. Ukierunkowane szkolenie sportowe  obejmuje  zajęcia  prowadzone  na  terenie  szkoły  wynikające  

z planu nauczania oraz: 
a). zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych, 
b). zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych, 
c). mecze towarzyskie oraz turnieje, 
d). letnie i zimowe zgrupowania sportowe (w miarę możliwości organizacyjnych). 

 
7. Obozy szkoleniowe mogą być organizowane w ciągu roku szkolnego jak i w okresie wolnym od 

nauki. 

§ 3 

Zasady naboru do klas sportowych o profilu ogólnorozwojowym 

1. Naboru kandydatów do klasy sportowej dokonuje komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna powołana 
przez Dyrektora Szkoły. 

2. Naboru do klasy  sportowej  dokonuje  się  w  marcu lub kwietniu  spośród  uczniów  klas  trzecich   
w  oparciu o pisemne zgłoszenie – zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Jeśli w klasie sportowej są wolne miejsca można dokonać naboru uzupełniającego w innym terminie. 
4. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub przeniesienia 

uczniów. 
5. W skład komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły, 
2) nauczyciele wychowania fizycznego. 

6. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest: 
1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub rodzinnego, 
2) zaliczenie próby testu sprawności fizycznej:  

a) próba zwinności – bieg wahadłowy 5x5m, 
b) próba mocy – skok w dal z miejsca, 
b). próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy (1 kg), 
d). próba gibkości – skłon tułowia, 
e). rzut piłeczką tenisową, 

3) podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów i ucznia akceptacja Regulaminu klasy sportowej. 
7. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasie sportowej, o przyjęciu ucznia decyduje 

miejsce na liście wyników próby testu sprawności fizycznej oraz opinia Komisji rekrutacyjnej. 
8. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji  

z Komisją. 
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§ 4 

Prawa ucznia klasy sportowej i jego rodziców 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej im. prof. 
ponadto: 

1)  absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest ujmowana w dokumentacji 
szkolnej i odnotowana jako „zawody, konkurs, wycieczka”. 

2) do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo– 
rekreacyjnej szkoły, 

3)  rodzice/prawni opiekunowie  ucznia  klasy sportowej  mają  prawo  włączać  się  w  organizację  
i wspierać materialnie przygotowanie zawodów i meczów. 

§ 5 

Obowiązki ucznia klasy sportowej i jego rodziców 

Uczeń wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 
Czekanowskiego w Cmolasie, a ponadto ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i lekcjach wychowania 
fizycznego, 

2) uczestniczyć we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła jeżeli został do 
tego wyznaczony, 

3) posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 
4) reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych wynikających  

z programu szkoleniowego, 
5) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim – dbać o ich aktualizację, 
6) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy 

i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego, 
7) przestrzegać poleceń nauczycieli w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 
8) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się 

regulaminowi tych obiektów, 
9) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów 

sportowych oraz  stosować  się  do  ogólnie  przyjętych  zasad  stosowanych  w  czasie  obozów  
i wycieczek, 

10) długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zaświadczeniem 
lekarskim,  a w przypadku długookresowej niezdolności do ćwiczeń (powyżej 30 dni) uzyskać 
zwolnienie wydane przez Dyrektora Szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego, 

11) poinformować nauczyciela wychowania fizycznego o przewidywanej dłuższej nieobecności  
na zajęciach i imprezach sportowych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego Regulaminu podczas zajęć, wyjazdu czy obozu 
sportowego przewidziane są kary zgodne ze Statutem Szkoły, a ponadto nauczyciel klasy sportowej 
może: 
a). Usunąć ucznia z imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na rodziców/prawnych 

opiekunów obowiązku odebrania dziecka z miejsca pobytu na ich koszt i w jak najkrótszym 
możliwym terminie, 

b). Pozbawić prawa uczestnictwa w obozie sportowym, 
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c). zawieszenia w treningach do czasu poprawy wyników w nauce. 
2. O nałożeniu wymienionych kar informuje on wychowawcę klasy, Dyrektora Szkoły oraz 

rodziców/prawnych opiekunów. 
3. W przypadku gdy uczeń klasy sportowej uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej co najmniej jedną 

ocenę niedostateczną lub nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania zostaje zawieszony  
w prawie do udziału w zawodach sportowych i reprezentowaniu szkoły. O czasie zawieszenia decyduje 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.  

4. Jeżeli uczeń klasy sportowej w wyniku klasyfikacji końcowej otrzyma co najmniej jedną ocenę 
niedostateczną lub nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania zostaje przeniesiony do 
równoległej kasy ogólnodostępnej. 

5. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy po 
konsultacji z Radą Pedagogiczną. 

6. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice/prawni opiekunowie powinni być 
powiadomieni na tydzień przed jego terminem. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie w każdym momencie mogą podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia  
do klasy ogólnodostępnej. Występują wówczas z takim wnioskiem do Dyrektora Szkoły. 

8. Uczeń, który nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii nauczyciela 
prowadzącego zajęcia lub zaświadczenia lekarskiego zostaje przeniesiony do klasy równoległej  
ogólnodostępnej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu klasy sportowej 
 
 

Akceptacja w/w regulaminu przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 
 
 

Po zapoznaniu  się  z  Regulaminem  Klasy  Sportowej  w  Szkole  Podstawowej  im.  prof. Jana 

Czekanowskiego w Cmolasie, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się w imieniu mojego dziecka  

……………………………………………………………………………………….… do jego przestrzegania. 

W przypadku naruszenia i łamania w/w regulaminu, przyjmuję do wiadomości decyzję Dyrektora Szkoły  

o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnodostępnej. 

 
 

………………………………………………… 
(podpis ucznia) 

 
 
 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu klasy sportowej 
 
 
 
 

Zestawienie i porównanie 
tygodniowej i średniej dziennej ilości godzin klas ogólnodostępnej i sportowej  

w poszczególnych latach nauki 
 

 

 Tygodniowa 
liczba godzin w 
klasie ogólnej 

 
Średnio na dzień 

Tygodniowa 
liczba godzin  

w klasie sportowej 

 
Średnio na dzień 

Rok szk. 2022/23 - 
Klasa 4 

27 5-6 33 6-7 

Rok szk. 2023/24 - 
Klasa 5 

28 5-6 34 6-7 

Rok szk. 2024/25 - 
Klasa 6 

27/28 5-7 33/34 6-7 

Rok szk. 2025/26 - 
Klasa 7 

34/35 6-7 40/41 8-9 

Rok szk. 2026/27 - 
Klasa 8 

33 6-7 39 7-8 

 

 
 


