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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

                                      REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 

 

                                                 I.  Postanowienia ogólne 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie klas sportowych. 

2. Każdy rodzic i każdy uczeń klasy sportowej zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym 

regulaminem. 

3. Klasa sportowa w szkole podstawowej powoływana jest na poziomie klasy czwartej 

i realizuje program sportowy włącznie do klasy ósmej. Klasy sportowe w gimnazjum 

realizują program sportowy włącznie do klasy trzeciej do czasu wygaśnięcia gimnazjum. 

4. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące 

szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubem sportowym. 

5. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i 

uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

6. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

7.  O zasadach rekrutacji mówią odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu 

do szkoły decyduje dyrektor. 

8. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia Statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu opinii pedagoga szkolnego, może  podjąć 

decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy z uwzględnieniem ramowego planu nauczania. 

 

                                                                                                                                                      II.  Prawa ucznia klasy sportowej 

Uczeń klasy sportowej podlega takim samym prawom, wynikającym ze Statutu Szkoły, jak każdy 

inny uczeń szkoły.  Ma prawo korzystać także z określonych przywilejów wynikających ze 

specyfiki nauki w klasie sportowej, które obejmują: 

1. Pomoc wychowawców, nauczycieli i opiekunów grup sportowych w rozwiązywaniu 

problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności w 

pokonywaniu trudności w nauce. 
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2. Korzystanie, pod opieką nauczyciela/instruktora/trenera, z urządzeń i sprzętu sportowego 

szkoły. 

3. Korzystanie ze stołówki szkolnej, a w dniu zawodów otrzymanie posiłku w dogodnej porze, 

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły. 

4. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych, nieprzygotowanie do lekcji w 

dniu następnym, z zakresu materiału omawianego podczas  nieobecności ucznia. 

5. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest odnotowywana 

w dzienniku lekcyjnym jako „zawody sportowe”, ponieważ uczeń reprezentuje szkołę. 

6. Uczeń klasy sportowej za wybitne osiągnięcia sportowe  na wniosek nauczyciela wf-trenera 

może otrzymać stypendium ufundowane przez Radę Rodziców, wypłacane jednorazowo na 

koniec roku szkolnego.  

III. Książeczka zdrowia sportowca 

1. Każdy uczeń klasy sportowej zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia sportowca i 

poddawać się co 6 miesięcy badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej.  

2. Za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice. 

3. Książeczki sportowca wszystkich uczniów danej klasy przechowuje trener, który 

zobowiązany jest do regularnej kontroli ważności badań lekarskich oraz systematycznego 

przekazywania wykazu ważności badań lekarskich wychowawcy. 

4. Miesiąc przed upływem terminu, o którym mowa w p.1 trener przekazuje książeczkę 

uczniowi, który zobowiązany jest ją zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu stosownych 

badań.  

5. Brak aktualnych badań lekarskich oznacza zawieszenie udziału w treningach.  

     IV.  Obowiązki ucznia klasy sportowej 

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki ucznia wynikające z dokumentów szkoły 

m.in. Statutu Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy, a ponadto ma obowiązek: 

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach 

sportowych i posiadać strój sportowy stosowny do miejsca odbywania zajęć sportowych. 

2. Uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach sportowych, do których zostanie 

powołany, a w których bierze udział szkoła. 

3. Godnie reprezentować szkołę podczas wszystkich imprez i zawodów sportowych, w tym 

organizowanych przez szkołę. 
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4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty lub szkolny (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt 

sportowy, przybory i urządzenia wykorzystywane podczas szkolenia sportowego. 

5. Wykonywać polecenia nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 

6. Przebywać na obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela, podporządkowywać 

się regulaminowi tych obiektów. 

7. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim. 

8. Stosować się do regulaminów obozów, wycieczek oraz przestrzegać zasad kulturalnego 

współżycia w czasie zajęć i wyjazdów sportowych. 

9. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń sportowych udokumentować 

zwolnieniem lekarskim.  

10. O przewidywanej, dłuższej nieobecności na zajęciach i treningach poinformować 

wychowawcę z wyprzedzeniem. 

11. W przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych z powodu zawodów uczeń jest 

zobowiązany uzupełnić realizowany materiał we własnym zakresie. 

12. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego 

regulaminu. 

13. Wobec ucznia, który nie stosuje się do w/w regulaminu przewiduje się kary zgodne ze 

Statutem szkoły. 

 

                                                    V. Postanowienia końcowe 

1. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych trwających przynajmniej do godziny 

16.00  ma prawo, w dniu następnym po dniu, w którym odbyły się zawody, zgłosić 

nauczycielowi danego przedmiotu nieprzygotowanie się do zajęć lekcyjnych, które będzie 

traktowane jako nieprzygotowanie usprawiedliwione. Niniejsze prawo przysługuje tylko 

uczniom posiadającym Zeszyt zawodów sportowych, w którym odnotowany będzie  udział 

ucznia w zawodach sportowych wraz z datą zawodów i godziną ich zakończenia, 

poświadczony podpisem nauczyciela lub trenera. Uczeń, chcący skorzystać z przysługującego 

mu prawa, winien okazać zeszyt nauczycielowi tuż po rozpoczęciu lekcji. Z niniejszego 

prawa nie można skorzystać w przypadku zaplanowanych z właściwym wyprzedzeniem prac 

klasowych. 
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2. Uczeń biorący udział w zawodach zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach 

dodatkowych w szkole tego samego dnia, jeśli pozwala na to godzina zakończenia zawodów 

sportowych, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje zgodnie z regulaminem oceniania 

zachowania. 

3. Za szczególne osiągnięcia sportowe uczeń może być typowany przez nauczyciela/ 

wychowawcę/trenera do stypendium Rady Rodziców, przyznawanej na koniec roku 

szkolnego. 

4. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących 

sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania. 

5. Uczniowie uczestniczący w treningach powinni dążyć do uzyskiwania wysokich wyników w 

nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. 

6. Trener ma prawo wglądu w  bieżące oceny szkolne w celu ich weryfikacji. 

7. W przypadku uzyskiwania przez danego ucznia słabych wyników w nauce, notorycznego 

nieprzygotowania do zajęć sportowych (brak stroju sportowego), utrudniania swoim 

nagannym zachowaniem pracy trenerowi i uczestnikom treningów dyrektor szkoły, na 

umotywowany wniosek trenera może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w 

treningach, aż do momentu poprawy ocen szkolnych i/lub zachowania. 

8. O nałożeniu kar informowany jest wychowawca klasy, który niezwłocznie przekazuje 

informację rodzicom. 

9. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje dyrektor SP nr 27 w Bydgoszczy.  
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               Akceptacja w/w regulaminu przez rodziców / ucznia: 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem klas sportowych, 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 

Rady Pedagogicznej o przeniesieniu dziecka do klasy niesportowej.   

 

………………………………………                           ……………………………………… 

Podpis ucznia        Podpis rodziców lub opiekunów 

 

 

 

 


