
 

 

  
  
  
  
  
  

Regulamin oddziałów sportowych   

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta   

we Wronkach  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

październik 2021 

  

  

  



  Regulamin oddziałów sportowych    

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Z. Herberta we Wronkach    str. 2 / 8  

  

Rozdział 1  

Wstęp. 

1. Regulamin oddziałów sportowych ma na celu ustalenie zasad funkcjonowania 

oddziałów sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci 

zakwalifikowanych do tych oddziałów, jak również kadry pedagogicznej prowadzącej 

specjalistyczne kształcenie sportowe w ramach dodatkowych godzin wychowania 

fizycznego przewidzianych dla oddziałów sportowych. 

 

2. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły 

uczęszczający do oddziałów sportowych.  

 

3. Każdy rodzic oraz uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany do zapoznania się  

z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.  

 

4. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia (edukacyjne, specjalistyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze) z uczniami oddziału sportowego jest zobowiązany do zapoznania się 

z niniejszym regulaminem  i przestrzegania go.  

 

Rozdział 2  

Informacje ogólne.  

§ 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach prowadzi oddziały 

sportowe, których uczniami mogą być zawodnicy klubów sportowych i stowarzyszeń.  

§ 2. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez Dyrektora Szkoły dla danego etapu edukacji, opracowany na podstawie 

ramowego planu nauczania.   

§ 3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

wynosi 10 godzin. W ramach tych godzin są realizowane zajęcia szkolenia sportowego 

ukierunkowanego - 6 godzin oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane 

w ramowym planie nauczania - 4 godziny.  

§ 4.  Szkoła prowadzi oddziały sportowe realizujące program szkolenia sportowego w piłce 

nożnej i piłki siatkowej. 

§ 5.  Celem kształcenia i wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo 

jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom:  

• harmonijny rozwój fizyczny, motoryczny i psychiczny;  

• prawidłowy rozwój organizmu w celu osiągnięcia sukcesów sportowych swojej 

kategorii wiekowej;  
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• zdobywanie szerokiego zasobu wiadomości dotyczących budowy i funkcji 

organizmu ludzkiego oraz umiejętności prowadzenia racjonalnego trybu życia;  

• kształtowanie społecznie pożądanych postaw w działaniach zarówno 

indywidualnych jak i zespołowych.  

§ 6.    W celu realizacji pełnego szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej 

mogą być realizowane również dodatkowe zajęcia specjalistyczne (treningi), których 

organizatorami są kluby i stowarzyszenia.  

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

wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz udział we współzawodnictwie sportowym.  

§ 8. Szkolenie sportowe realizowane jest na podstawie programów szkoleniowych 

zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.  

§ 9.   Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 5 lat. Klasy z rozszerzonym programem 

piłki nożnej i siatkówki powoływane są od poziomu klas IV i realizują program odpowiednio 

do klasy VIII.  

§ 10.  W przypadku opinii trenera lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości 

kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku 

szkolnego lub nowego okresu do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

Opinię składa się do Dyrektora Szkoły.  

 

Rozdział 3  

Zasady rekrutacji.  

     § 11. Uczniowie oddziałów sportowych rekrutowani są w drodze postępowania 

rekrutacyjnego określonego w przepisach Ustawy Prawo Oświatowe, Zarządzeniu 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz w Statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa 

Herberta we Wronkach. 

     § 12.   Rekrutacja odbywa się zgodnie z corocznie opracowanym harmonogramem 

rekrutacji. Termin postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych rozpoczyna się  

i kończy się zgodnie z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

     § 13. Przyjęcie ucznia do oddziału sportowego w trakcie roku szkolnego odbywa się   

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.  

     § 14.  Zadania rekrutacyjne realizuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

     § 15. Odziały sportowe nie mają przydzielonego obwodu.  

   § 16. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:  
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1) posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

2) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;  

3) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

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

szkolenie sportowe w danym oddziale.   

§ 17. Warunkiem przystąpienia ucznia do próby sprawności fizycznej jest złożenie 

zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych w celu przyjęcia do oddziału 

sportowego.  

§ 18. Wymagane dokumenty:  

1) wniosek;  

2) zgoda rodziców/ prawnych opiekunów;  

3) orzeczenie lekarskie zgodne z art. 137 - ustawy Prawo oświatowe.  

§ 19. Jeżeli w wyniku rekrutacji liczba uczniów oddziału jest mniejsza niż 24 organizuje się 

rekrutację uzupełniającą.   

 

Rozdział 4  

Prawa ucznia klasy sportowej.  

§ 20. Uczeń klasy sportowej podlega prawom ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach a także:   

1) korzysta z pomocy dyrektora, nauczycieli i trenerów oddziału sportowego 

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, 

ma prawo do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce między 

innymi poprzez organizację zajęć wyrównawczych, organizację pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej;  

2) ma prawo do korzystania z opieki nauczyciela-opiekuna grupy sportowej, ze sprzętu 

sportowego i infrastruktury sportowej zgodnie z obowiązującymi regulaminami;  

3) po kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji 

w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności;  

4) nieobecność uczniów na zajęciach edukacyjnych w związku z ich wyjazdem na zawody, 

mecze, zgrupowania klubowe i kadrowe jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym 

jako nieobecność usprawiedliwiona na podstawie upoważnień udzielonych przez 

rodziców przedstawicielom klubów, 

5) ma prawo do korzystania z bezpłatnego posiłku regeneracyjnego.   
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Rozdział 5  

Obowiązki ucznia klasy sportowej.  

§ 21. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów, 

które obowiązują w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach.  

§ 22. Uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany do terminowego przystąpienia do badań 

lekarskich i dostarczenia wyników do nauczycieli - trenerów.  

§ 23. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa w turniejach i zawodach, w których 

bierze udział szkoła.  

§ 24. Uczniowie oddziałów sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP 

w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, 

a w przypadku zgubienia lub zniszczenia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej.  

§ 25. Uczniowie oddziałów sportowych za naganne, nieodpowiednie zachowanie (uchwałą  

Rady Pedagogicznej) lub niezadowalające wyniki w nauce na półrocze mogą być zawieszeni 

w treningach i zawodach sportowych (w porozumieniu z trenerem danego stowarzyszenia) 

lub na koniec roku szkolnego zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły, na wniosek 

wychowawcy klasy do równoległego oddziału.   

§ 26. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się 

do dalszego kształcenia sportowego lub nie posiadają aktualnych badań lekarskich, na wniosek 

nauczyciela kształcenia ukierunkowanego oraz trenera zajęć specjalistycznych po wyrażeniu 

jego pisemnej opinii do 15 maja danego roku szkolnego mogą zostać przeniesieni przez 

Dyrektora Szkoły do równoległego oddziału działającego na zasadach ogólnych w danej szkole 

według określonego obwodu ucznia.  

    § 29. Dyrektor pisemnie informują rodziców o przeniesieniu dziecka do równoległej klasy 

ogólnej najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego / pierwszego 

półrocza.  

     § 30. Rodzice/opiekunowie prawni mają czas do złożenia odwołania w ciągu pięć dni 

roboczych od dnia otrzymania decyzji Dyrektora Szkoły. Odwołanie składają w formie 

pisemnej do Dyrektora Szkoły. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z trenerem  i wychowawcą klasy a następnie przedstawia swoją decyzję rodzicom / opiekunom 

prawnym – pisemnie, do dnia zakończenia roku szkolnego / pierwszego okresu, w którym 

rodzice / opiekunowie prawni otrzymali informację o przeniesieniu. Decyzja podjęta po 

złożonym odwołaniu jest ostateczna.  
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Rozdział 6  

Zasady bezpieczeństwa. 

§ 31. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając 

obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, a także wiek, specyfikę wyjść, wyjazdów 

i zawodów oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

§ 32. Przed wyjściem na zawody sportowe należy przypomnieć zawodnikom o zasadach 

bezpieczeństwa.   

   § 33. Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczebny uczniów przed wyjściem z każdego 

miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

    § 34.  Podczas wyjazdów, wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzega 

zasad bezpiecznego poruszania się na drogach. 

    § 35.  Opiekun zobowiązany jest przekazać wychowawcy klasy imienną listę uczniów 

w celu usprawiedliwienia ich nieobecności. 

    § 36.  Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg, organizację oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów.  

 

Aneks do Regulaminu oddziałów sportowych 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

(dotyczy uczniów klasy VIII sportowej – KKS Lech Poznań) 

    § 1.    Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły. 

   § 2.    Przy organizowaniu/przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają: Dyrektor 

Szkoły, nauczyciele, trenerzy, rodzice i uczniowie. 

   § 3.    Zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział ich dziecka w zawodach sportowych 

są wyrażone na piśmie. 

   § 4.    W czasie zawodów sportowych uczniowie stale przebywają pod opieką trenerów lub 

nauczycieli. 

   § 5.    Jako zawody sportowe rozumie się mecze, treningi, zgrupowania i inne, których celem 

jest kształcenie sportowe, niemające charakteru zajęć edukacyjnych wynikających z planu 

zajęć. 
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   § 6.    Miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć wychowania fizycznego, które odbywają 

się na obiektach znajdujących się poza terenem szkoły oraz wyjazdów na zawody sportowe 

jest miejsce wyznaczone przez nauczyciela/trenera. 
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Wronki, dnia ……….………….  

 UPOWAŻNIENIE  

Ja, niżej podpisany/ -ana, mając na uwadze wymagania procesu szkoleniowego, którym jest objęty mój 

syn ……………………………………………………………………………..  

Upoważniam niżej wymienionych trenerów Akademii KKS Lech Poznań:  

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

do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych i zwalniania z zajęć lekcyjnych  w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we  Wronkach mojego syna związane z wyjazdami 

na zawody, mecze, zgrupowania klubowe i kadrowe organizowane przez Akademię KKS Lech Poznań.  

Wyrażam zgodę na przejazd mojego syna do Popowa transportem zapewnionym przez Klub KKS Lech 

Poznań.  

 

  ………………………………………..      …………………………………………. 

podpis matki (prawnej opiekunki)                                                   podpis ojca (prawnego opiekuna)  

Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  

ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/uczniów danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we 

Wronkach pod numerem tel. 672540748 sekretariat@sp3wronki.pl 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach pod numerem 

tel. 672540748 sekretariat@sp3wronki.pl 

3.Dane  osobowe  Pana/i/ucznia   będą   przetwarzane   na   podstawie   art .   6   ust .   1   lit .,    a,   c   ogólnego   
rozporządzenie   j/w  o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych  w  Ustawie 

-  Prawo  oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty  z dnia  7 września  1991 r. (Dz.  U.  z  2017  r.,  

poz. 2198) w celu rekrutacji do  Szkoły Podstawowej nr 3 im Zbigniewa Herberta  we Wronkach ,  realizacji  statutowych 

zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  w placówce.  

4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Poznaniu. 

5.Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
6.Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego 

j/w.  

 

……………………………………….                                       ………………………………………. 

 

podpis matki (prawnej opiekunki)                                            podpis ojca (prawnego opiekuna)  


