
REGULAMIN  KLAS   SPORTOWYCH 

w Szkole Podstawowej nr 39  im. k. ż. w. K. Jurkiewicza  

w Gdyni 
 

 

Podstawa prawna  
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego(Dz.U. 201, poz. 1129)  

Rozporządzenie MEN  z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (  Dz.U. 201, poz. 1129p oz. 671) 

 

Rozdział I  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni może organizować oddziały sportowe o profilach 

umożliwiających szkolenie w wybranej dyscyplinie sportowej.  

2.  W prowadzeniu oddziałów sportowych szkoła współpracuje z polskimi związkami 

sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 

statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na 

kierunku związanym z dziedziną nauk  o kulturze fizycznej. 

3. Uczniowie zakwalifikowani do oddziałów sportowych mogą  stać  się członkami  

klubów sportowych, z którymi  szkoła współpracuje.  

4. Kluby sprawują opiekę merytoryczna nad programem szkolenia sportowego, 

umożliwiają udział w rozgrywkach ligowych,  mogą uczestniczyć w naborze 

kandydatów do oddziału sportowego.  

5. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.  

6. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w oddziale  sportowym 

wynosi 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny przeznaczone są na realizację 

podstawy programowej oraz 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe w 

wybranych dyscyplinach sportu.  

7. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, 

wynikające ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach 

(organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.  

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

dotyczące szkolnictwa sportowego.  

9. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego zgodnie z rozporządzeniem i uprawnienia trenerskie, bądź instruktorskie z 

danej dyscypliny sportu i realizować programy nauczania w całym cyklu szkolenia 

(programy te wchodzą do szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w 

szkole).  

10. 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. 

11.  Dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy oddziału sportowego lub 

trenera/instruktora- z przyczyn innych niż zdrowotne , pi zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, może podjąć decyzję o przeniesieniu  do oddziału ogólnodostępnego w 

razie  



a) nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania 

oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania;  

b) osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;  

c) częstego opuszczania treningów oraz zawodów bez usprawiedliwienia;  

d) poważnych zastrzeżeń dotyczących zachowania podczas zawodów sportowych 

(obozów),  

e) braku aktualnego orzeczenia lekarza sportowego.  

12. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora 

szkoły.  

13. Z przyczyn zdrowotnych , uniemożliwiających  realizację zajęć wychowania 

fizycznego przez ucznia klasy sportowej wynikłych  po czasie zapisania ucznia do 

danej klasy powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału.  

14.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń, mimo zwolnienia z zajęć z 

wychowania fizycznego, może kontynuować naukę w oddziale sportowym. 

Rozdział II  

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU  SPORTOWEGO  

 

1. Do oddziału sportowego  mogą uczęszczać uczniowie od I i II etapu edukacyjnego szkoły 

podstawowej.  

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów którzy 

a)posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

b)posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie 

sportowe 

w danej szkole lub danym oddziale 

d) w przypadku naboru na II etapie edukacyjnym posiadają  dobre wyniki w nauce i 

zachowaniu. 

3.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 

pkt 2, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

3. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowe  przeprowadzane są  w 

miesiącach marzec/maj w  roku  szkolnym poprzedzającym planowane otwarcie oddziału 

sportowego. 

4.  Warunkiem uczestnictwa ucznia w próbach jest pisemna zgoda  rodziców przedstawiona 

w dniu ich przeprowadzania.  

5. W celu przeprowadzenia  prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych dyrektor 

powołuje komisję kwalifikacyjną. 

6. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza  próby sprawności fizycznej dedykowane danej 

dyscyplinie sportowej. 

7. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół z  przeprowadzonego postępowania 

rekrutacyjnego rekrutacji. 



8. Komisja kwalifikacyjna podaje do wiadomości  listę kandydatów  zakwalifikowanych do 

oddziału sportowego w terminie 10 od przeprowadzenia testów.  

9. Rodzice kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w próbach sprawności 

fizycznej  składają  wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego dołączając 

odpowiednie, określone we wniosku dokumenty.  

10. Dopuszcza się możliwość organizowania testów kwalifikacyjnych uzupełniających.  

11. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do klasy sportowej ucznia nieuczestniczącego w 

testach sprawnościowych.  

12. Decyzje w sprawach zawartych w pkt 10 i 11 podejmuje dyrektor.  

13. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do oddziału sportowego zostaje podana do  

publicznej wiadomości zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego. 

 

Rozdział III 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ  

 

Prawa ucznia klasy sportowej:  

 

1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów oddziału sportowego 

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 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. Ocenianie ucznia oddziału sportowego realizowane jest zgodnie z zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego zawartego w Statucie Szkoły. 

5. Uczeń przestrzega praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.  

 

Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole.  

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.  

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualność badań lekarskich.  

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i 

zawodach sportowych do których zostanie powołany, a w których bierze udział 

szkoła.  

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie 

trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w 

przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do 

przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej oraz boisk szkolnych.  

6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być 

zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy 

(na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).  

7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze 

negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub 

wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy.  



8. Uczeń klasy sportowej powinien uczestniczyć w obozach szkoleniowych 

organizowanych przez trenerów.  

9. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek nienagannego zachowania w szkole i poza nią.  

10. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek osiągać stałe i systematyczne postępy w nauce.  

 

Gdynia , 03.04.2017 r. 

  


