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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLASY SPORTOWEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA  

W SWARZĘDZU. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. W szkole funkcjonuje klasa sportowa, która realizuje 10 godzin wychowania 

fizycznego, w tym:  

a) 3 godziny – realizacja podstawy programowej; 

b) 7 godzin – realizacja programu klasy sportowej; 

2. Klasa ta realizuje program szkolenia w dyscyplinie – pływanie lub gimnastyka z 

tańcem równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla I etapu 

edukacyjnego szkoły podstawowej. 

3. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających 

łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. 

4. Cele i zadania klasy sportowej: 

a) harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów; 

b) sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole; 

c) propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu – pływanie, 

gimnastyka z tańcem; 

d) organizacja i udział w zawodach sportowych; 

e) zdobycie odpowiedniego poziomu zdolności motorycznych oraz sprawności 

specjalnej; 

f) wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka; 

5. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje salę gimnastyczną ze sprzętem 

specjalistycznym, boiska szkolne, boisko w kasztanach oraz obiekty Swarzędzkiego 

Centrum Sportowo – Rekreacyjnego (pływalnię „Wodny Raj” oraz małą salę 

gimnastyczną). 

6. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach, zawodach i obozach 

sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego z przychodni sportowo – 

lekarskiej. 
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II. Prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej 

Prawa: 

1. Uczniowi klasy sportowej  przysługują wszelkie prawa obowiązujące w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu , a ponadto: 

a) 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, 

b) ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkoły i klubu. 

c) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana 

w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako” zawody”. 

Obowiązki: 

1. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do wypełniania wszystkich obowiązków 

wynikających ze Statutu Szkoły, regulaminu oddziału sportowego i innych regulaminów oraz 

procedur obowiązujących w szkole, a ponadto: 

a) uczeń klasy sportowej dąży do osiągania wyników w nauce na miarę swoich 

możliwości oraz stale podnosi własny poziom sportowy. 

b) przestrzega poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć oraz stosuje się  do 

regulaminów obowiązujących na obiektach, w których odbywają się zajęcia; 

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

d) dba o własne zdrowie, przestrzega higienicznego trybu życia; 

e) troszczy się o sprzęt sportowy i rozlicza się z powierzonego sprzętu; 

f) jest obowiązkowy i sumienny; 

g) reprezentuje godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych 

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu nauczania i kalendarza 

imprez sportowych; 

h) długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń rodzic / prawny opiekun 

zobowiązany jest udokumentować zwolnieniem lekarskim; z wyprzedzeniem przedłożyć 

trenerowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach 

sportowych. 
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2. Rodzic/prawny opiekun klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i ma obowiązek 

dostarczenia do trenera zaświadczenia/karty sportowca poświadczonej przez lekarz 

sportowego. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego, przewidziane są kary zgodnie 

z zasadami ujętymi w Statucie Szkoły. 

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje wychowawca w porozumieniu z trenerem 

i dyrekcją szkoły. 

3. Na wniosek dyrektora szkoły, trenera, wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej uczeń 

może zostać przesunięty do oddziału ogólnego w szczególności za:  

a) całkowitego braku dyspozycji do uprawiania sportu; 

b) całkowitego braku postępów w uprawianej dyscyplinie; 

c) rażąco niesystematycznej obecności na treningach; 

d) lekceważącego stosunku do treningu lub/i trenera; 

e) poważnych trudności w nauce; 

f) niekwalifikowania się do dalszego szkolenia ze względów zdrowotnych  

(np. uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności). 

4. Uczniowie klasy sportowej sprawiający szczególne kłopoty(trudności) wychowawcze 

negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela trenera lub 

wychowawcy, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora do innego oddziału. 


