
Regulamin Klas Sportowych ZS 1 w Oświęcimiu 

 

opracowany na podstawie i w zgodności z : 
 

ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, 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) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 / 126 / 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania 

klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 

2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu 

koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku 

życia uprawiających sport amatorski. 

 

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad funkcjonowania klas sportowych 

oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkolenia 

sportowego. 
 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1) Cele i zadania klasy:  

a. zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu,  

b. kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie 

środowiska,  szkoły bazowej, klubu sportowego danej dyscypliny sportu, miasta 

Oświęcim  i regionu, 

c. integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną 

i wychowawczą; 

d. popularyzacja sportu wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców Miasta Oświęcim 

e. zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym sportowcom, 

f. organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach 

i imprezach sportowych w szczególności ujętych w planach małopolskiego 

i ogólnopolskiego związku danej dyscypliny sportu. 

g. dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych. 

 

II. Postanowienia szczegółowe: 

 

1) Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza komisja rekrutacyjno - 

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem MEN na dany rok szkolny oraz Regulaminem rekrutacji 

do klas sportowych Szkoły Podstawowej Sportowej w ZS nr 1 im. Marii Skłodowskiej 

– Curie w Oświęcimiu. 

2) Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje 

trener prowadzący zajęcia. 

3) Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia 

ogólnego. 

4) Za właściwą realizację programu szkolenia czuwa wicedyrektor do spraw sportowych, 

równocześnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia 

sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu 

obowiązków). 

5) Rodzice uczniów klas sportowych zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem 

Szkoły oraz Regulaminem Klas Sportowych. 

6) Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są przestrzegania powyższego 

regulaminu, a rodzice zobowiązani są do przestrzegania postanowień rady 

pedagogicznej. 



7) Rodzice uczniów klas sportowych zobowiązani są do zapisania dziecka do klubu 

sportowego zgodnie z uprawianą dyscypliną sportu,  uiszczania rocznej składki 

członkowskiej na rzecz wybranego klubu. Opłacenie składki członkowskiej jest 

jednoznaczne z akceptacją regulaminu klubu sportowego przez rodziców i uczniów. 

8) Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do udziału w zajęciach sportowych 

wg tygodniowego planu zajęć treningowych. 

9) Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa w zawodach, w których bierze 

udział szkoła.  

10) Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

podczas przejazdu autobusem, w szatni, w trakcie trwania zajęć i przestrzegania 

regulaminu korzystania z obiektów sportowych.  

11) Uczeń nie spełnia wymogów regulaminu klasy sportowej, gdy:  

a.  ma stwierdzoną  przez lekarza specjalistę niezdolność do uprawiania sportu, 

b. nie realizuje zadań procesu szkolenia sportowego i nie podnosi własnego 

poziomu sportowego, 

c. nie bierze udziału w zawodach sportowych, 

d. nie realizuje obowiązku szkolnego (wagaruje, często się spóźnia, jest 

nieprzygotowany do lekcji) 

e. wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli,  

f. stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów, zagraża bezpieczeństwu innych 

g. otrzymuje nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania - nie poprawia 

swojego zachowania 

h. dewastuje mienie szkolne i sprzęt sportowy. 

12) Uczniowie klas sportowych nie spełniający wymogów regulaminu klasy sportowej 

mogą być wykluczeni z udziału w najbliższych zawodach sportowych lub czasowo 

zawieszeni w treningach przez dyrektora szkoły na wniosek trenera lub wychowawcy 

klasy. 

13) Uczniowie klas sportowych szkoły podstawowej, którzy w dalszym ciągu nie 

spełniają wymogów regulaminu klasy sportowej nie kwalifikują się do dalszego 

szkolenia. Na wniosek trenera lub opinii lekarza, w porozumieniu z wychowawcą 

klasy i radą pedagogiczną mogą zostać skierowani przez dyrektora do szkoły 

macierzystej, gdyż Szkoła Podstawowa Sportowa w Zespole Szkół nr 1 nie posiada 

oddziałów działających na zasadach ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od nowego 

okresu lub roku szkolnego.  

 

14) Uczniowie gimnazjalnych klas sportowych sprawiający szczególne trudności 

wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek trenera 

lub wychowawcy w porozumieniu z radą pedagogiczną będą przesuwani z klas 

sportowych do oddziałów ogólnych. Ostateczną decyzję o przesunięciu ucznia z klasy 

sportowej podejmuje dyrektor szkoły. 

 

III. Prawa ucznia klasy sportowej: 

 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Sportowej Szkoły Podstawowej 

ZS nr 1 w Oświęcimiu, a ponadto: 

1) ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej 

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki 

i sportu a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności 

w nauce (zajęcia wyrównawcze), 



2) ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej 

ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły i obiektów 

sportowych, 

3) po jednodniowych lub 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 dokumentacji szkolnej jako nieobecność. 

 

IV. Obowiązki  ucznia klasy sportowej: 

 

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu Klas 

Sportowych ZS nr 1 w Oświęcimiu, a ponadto ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego oraz posiadać strój i sprzęt sportowy odpowiedni 

do uprawianej dyscypliny, 

2) reprezentować godnie szkołę i klub sportowy (UKS „Ósemka”, UKŁF  „Unia”, 

UKS JOKER) we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych 

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego 

i kalendarza imprez sportowych 

3) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej 

(częstotliwość badań określają odrębne przepisy), 

4) dbać o sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane 

w procesie szkolenia sportowego, 

5) przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

6) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera 

i podporządkować się regulaminowi tych obiektów, 

7) uczestniczyć w obozach sportowych, 

8) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego 

i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek, 

9) długotrwałą niezdolność do ćwiczeń udokumentować usprawiedliwieniem rodzica 

lub zwolnieniem lekarskim oraz przekazać trenerowi informację o przewidywanej 

dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych, 

10) przestrzegać postanowień statutów klubów sportowych. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

 

1) Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców 

na zabraniu rodziców oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie 

internetowej szkoły. 

2) Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

Z poważaniem 

dyrektor  Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu  

Elżbieta Majer  
 

 


