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Rozdział I 

Podstawa prawna. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r., poz.2198 ze zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.,  poz.59). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017r., poz. 60). 

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

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671). 

Umowa o współpracy z klubami i stowarzyszeniami. 

 

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. 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. 

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

wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz udział we współzawodnictwie sportowym. 

§ 6. Szkolenie sportowe realizowane jest na podstawie programów szkoleniowych 

zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

§ 7. 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. 

 

Rozdział 3 

Zasady rekrutacji. 

§ 8. Rekrutacja odbywa się zgodnie z corocznie opracowanym harmonogramem rekrutacji. 
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§ 9. Odziały sportowe nie mają przydzielonego obwodu. 

§ 10. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

1) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności 

do uprawiania piłki nożnej lub siatkówki - wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego; 

2) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonej próby sprawności 

fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną; 

3) przedstawił pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na kształcenie w oddziale 

sportowym.  

§ 11. Warunkiem przystąpienia ucznia do próby sprawności fizycznej jest wcześniejsze 

złożenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych w celu przyjęcia 

do oddziału sportowego. 

§ 12. Wymagane dokumenty: 

1) wniosek; 

2) zgoda rodziców/ prawnych opiekunów; 

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

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

rekrutację uzupełniającą, na zasadach określonych w pkt. 3, 4 i 5 niniejszego rozdziału. 

 

Rozdział 4 

Prawa ucznia klasy sportowej. 

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

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

1) korzysta z pomocy dyrekcji, 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) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana 

w dzienniku elektronicznym jako nieobecność ucznia, a odnotowywana jest jako 

nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych - „ns”; 

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

Obowiązki ucznia klasy sportowej. 

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

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

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

lekarskich i dostarczenia wyników do nauczycieli - trenerów. 

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

bierze udział szkoła. 

§ 18. 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. 

§ 19. 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 lub na koniec roku szkolnego zostać przeniesieni przez 

Dyrektora szkoły, na wniosek wychowawcy klasy (w porozumieniu z trenerem), 

do równoległego oddziału.  

§ 20. 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. 

§ 21. Opinia z zakresu kształcenia w piłce nożnej i piłce siatkowej uwzględnia realizację 

całościowego szkolenia sportowego składającego się z kształcenia ukierunkowanego 

realizowanego w szkole oraz specjalistycznego realizowanego przez klub. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Zmiany w Regulaminie Szkoły wprowadzono dnia 20 sierpnia 2018 r. 

§ 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 


