
Regulamin klas sportowych oraz zasad kwalifikowania  

do udziału w zgrupowaniach sportowych  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina  

w Kędzierzynie -Koźlu 

1 
 

 

Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i 

szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

 dzeniem dyrektora szkoły w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa na 

wycieczkach, zielonych szkołach i obozach sportowych 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., 

Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ( Dz. U. Nr 25 poz. 113 z 

2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. ( Dz. U. 2002/191/160) w 

sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu badań lekarskich oraz 

ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia 

uprawiających sport amatorski 

 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie objęci 

szkoleniem sportowym w ramach 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.  

 

Rekrutacja: 

1. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjna na dany rok szkolny.  

2.  Komisja rekrutacyjna do końca lutego opracowuje i podaje do wiadomości 

rodziców regulamin rekrutacji.  

 

Kandydaci do klasy sportowej powinni:  

1. Posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza pierwszego kontaktu. 

2. Zaliczyć próby sprawnościowe, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną.  

3.  Posiadać pisemną zgodę rodziców na cały cykl kształcenia w oddziale sportowym.  

 

§ 1 

Prawa ucznia klasy sportowej. Uczeń ma prawo do:  

1. Korzystania ze sprzętu i obiektów sportowych szkoły.  

2.  Uczestnictwa w obozach sportowych dofinansowywanych przez szkołę.  

3. Uczestnictwa w zawodach sportowych dofinansowywanych przez szkołę.  
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4.  Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dnia następnego, jeżeli powrót z zawodów nastąpił po 

godzinie 22:00. 

5. Zwolnienia z odpowiedzi ustnej, kartkówek i sprawdzianów pisemnych, jeżeli 

powrót z zawodów sportowych trwających, co najmniej 3 dni nastąpił pomiędzy godziną 

20:00 a 22:00. 

6. Po opłaceniu składki i wypełnieniu deklaracji być członkiem klubu sportowego  

i Okręgowego Związku Sportowego i reprezentować ten klub na zawodach sportowych.  

 

§2 

 Obowiązki ucznia klasy sportowej  

1. Uczeń klasy sportowej jest wzorem do naśladowania. Przestrzega zasad uczciwości 

(FAIR- PLAY) i szacunku dla innych (RESPECT) na treningu i w życiu codziennym.  

2. Uczeń klasy sportowej przestrzega szkolnego regulaminu oceniania zachowania i 

„Kartę reguł życia w szkole”.  

3. Sumiennie realizuje wszystkie zadania wynikające z programów nauczania. 

4.  Bierze czynny udział w treningach i reprezentuje szkołę (klasę) w zawodach 

sportowych.  

5. Terminowo przeprowadza badania lekarskie (o niemożliwości przeprowadzenia 

badań w terminie wyznaczonym przez szkolę niezwłocznie powiadamia trenera). Za 

przeprowadzenie badań w terminie odpowiadają rodzice ucznia.  

6. Uczeń dba o swoją kondycję. Odpowiednio się odżywia i nawadnia. Nie stosuje 

używek. Dba o swój wypoczynek.  

 

§3 

Obóz sportowy. 

1. Zgrupowania sportowo-klimatyczne organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego a także  

z wewnątrzszkolnym rozporządzeniem dyrektora szkoły w sprawie zasad organizacji  

i bezpieczeństwa na wycieczkach, zielonych szkołach i obozach sportowych.  

2. Zgrupowania odbywają się w miarę możliwości finansowych szkoły. 

3. Szkoła z oddziałami sportowymi ze środków przyznawanych przez organ prowadzący 

szkołę, pokrywa część kosztów wyżywienia i noclegów dla uczestników oraz kadry trenersko- 

pedagogicznej.  

4. Rodzice pokrywają koszty dopłaty do wyżywienia i noclegów oraz przejazdu tam  

i z powrotem za swoje dziecko. 

5. W szczególnych przypadkach, koszty ponoszone przez rodziców, mogą być rozłożone 

na raty po wcześniejszym uzgodnieniu z wicedyrektorem szkoły. O zakwalifikowaniu dziecka 

na zgrupowanie decyduje Komisja Sportu pod przewodnictwem wicedyrektora szkoły  

z udziałem wychowawców klas i trenerów grup.  
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6. Uczeń klasy sportowej powinien osiągać dobre wyniki w nauce. Uczeń, który w I 

semestrze lub na koniec roku szkolnego otrzyma ocenę niedostateczną, z co najmniej 

jednego przedmiotu, nie będzie zakwalifikowany na zgrupowanie. 

7. Uczeń klasy sportowej musi wykazać się wysoką frekwencją na treningach, co 

najmniej 85% obecności.  

8. W szczególnych sytuacjach, kiedy uczeń ma dłuższe, lekarskie zwolnienie od zajęć, 

może być zakwalifikowany po uprzednim pozytywnym orzeczeniu jego stanu zdrowia przez 

lekarza. 

9. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem zgrupowania, rodzice zobowiązani są do 

zgłoszenia w sekretariacie szkoły rezygnacji z udziału w nim dziecka. W przypadku rezygnacji, 

dziecko zobowiązane jest do realizacji obowiązku szkolnego w innej, równoległej klasie 

wyznaczonej przez wicedyrektora szkoły.  

10.  W razie rażącego łamania prawa szkolnego (Statutu, Regulaminu Oceny Zachowania, 

Karty Reguł Życia w Szkole, Regulaminu Klas Sportowych) uczeń może zostać skreślony z listy 

uczestników obozu (przed obozem lub w jego trakcie). Rodzice (prawni opiekunowie) są 

zobowiązani do odebrania z obozu skreślonego ucznia bez możliwości zwrotu kosztów. 

11.  Jeśli uczeń otrzyma ocenę naganną w I semestrze lub na koniec roku nie 

będzie zakwalifikowany na zgrupowanie.  

 

§4 

Uczeń może być odsunięty od treningu:  

1. Na wniosek rodzica wychowawcy lub trenera w przypadku słabych wyników w 

nauce.  

 

Uczeń może zostać przeniesiony do klasy ogólnej w przypadku:  

1. Nie przestrzegania obowiązków ucznia zawartych w Statucie szkoły i Karcie Reguł 

Życia w Szkole.  

2. Negatywnej opinii wychowawcy klasy lub trenera.  

3.  Negatywnej opinii o stanie zdrowia wystawionej przez lekarza. 

4. Wniosku rodziców, którzy nie wyrażają zgody na jego uczestnictwo w klasie 

sportowej.  

5. Stwierdzenia braku postępów w rozwoju sportowym oraz biernego uczestnictwa w 

zajęciach sportowych.  

 

§5 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie decyzje dotyczące ucznia podejmuje wicedyrektor szkoły na wniosek 

trenera, wychowawcy po konsultacji z pedagogiem i rodzicem zawodnika i po zaopiniowaniu 

przez Komisje Sportu i zespół wychowawczy. 

2. Uczeń przeniesiony do klasy ogólnej traci prawa ucznia klasy sportowej.  
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Ewaluowano: 28.02.2020 w zespole: Agata Rachowicz, Katarzyna Pisula 


