Załącznik do Zarządzenia Nr 26/13 dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie Regulaminu klas sportowych
w Szkole Podstawowej nr 158.

Regulamin klas sportowych
Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego
w Warszawie
PODSTAWA PRAWNA
 Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów
szkól do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232 z póź. zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych,
szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1129)
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad funkcjonowania klas sportowych oraz
praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas.
Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły w ramach klas
sportowych.
Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego prowadzi klasy sportowe na poziomie I –
VI według zasad określonych w Statucie.
2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 6 lat – w klasach pływackich i 3
lata – w klasach piłkarskich.
3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy
dotyczące szkolnictwa sportowego.
4. Celem kształcenia i wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo
jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom:
a) harmonijny rozwój fizyczny, motoryczny i psychiczny
b) prawidłowy rozwój organizmu w celu osiągnięcia mistrzostwa sportowego na szczeblu
ogólnopolskim i międzynarodowym w swojej kategorii wiekowej
c) zdobywanie szerokiego zasobu wiadomości dotyczących budowy i funkcji organizmu
ludzkiego oraz umiejętności prowadzenia racjonalnego trybu życia
d) kształtowanie społecznie pożądanych postaw w działaniach zarówno indywidualnych jak
i zespołowych.
5. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak
i uczeń mieszkający poza jej rejonem.
6. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego
określonego w Regulaminie rekrutacji do klas
sportowych Szkoły Podstawowej
nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na dany rok szkolny.
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7. Trener dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia dwukrotnie w ciągu
roku szkolnego: do 30 listopada i do 31 marca każdego roku. Wniosek o zakończenie
szkolenia danego zawodnika składa do dyrektora.
8. Na wniosek dyrektora szkoły, trenera, wychowawcy klasy, uczeń klasy sportowej może
zostać przesunięty do klasy ogólnej w przypadku stwierdzenia:
a) braku predyspozycji do uprawiania sportu,
b) braku postępów w uprawianej dyscyplinie,
c) niesystematycznej obecności na treningach,
d) trudności w nauce,
e) niekwalifikowania się do dalszego szkolenia ze względów zdrowotnych,
f) szczególnych trudności wychowawczych, lekceważącego stosunku do treningu lub/i
trenera.
II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej posiada wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana
Kilińskiego określone w Statucie Szkoły a ponadto:
1. ma prawo do właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia sportowego,
2. 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,
3. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela, trenera ze sprzętu sportowego
oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,
4. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być
nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego
w czasie swojej nieobecności,
5. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”,
6. uczniowie mogą uczestniczyć w obozach sportowych.
III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły
Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego a ponadto ma obowiązek:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i lekcjach
wychowania fizycznego, posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
2. reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych,
3. posiadać aktualne badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej,
4. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt
sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia
sportowego,
5. przestrzegać poleceń trenera, nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie
stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
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6. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera
i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
7. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania
fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów
i wycieczek.
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH POZA SZKOŁĄ
1. PŁYWALNIA
a) zajęcia w wodzie odbywają się tylko pod nadzorem trenera pływania zatrudnionego
w Szkole Podstawowej nr 158, który odpowiada za bezpieczeństwo uczniów
b) wejście i wyjście z wody odbywa się wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia
c) na zajęciach obowiązuje strój kąpielowy i czepek pływacki
d) każde zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką ze sprawdzeniem stanu liczebnego
uczniów
e) uczniowie wykonują polecenia trenera prowadzącego zajęcia
f) uczniom nie wolno skakać do wody bez polecenia nauczyciela
g) w trakcie treningu niedopuszczalne są zachowania, np. chlapanie, wrzucanie i spychanie
do wody, podtapianie i in., które mogą doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku
h) złe samopoczucie lub inne dolegliwości uczeń bezzwłocznie powinien zgłosić trenerowi
i) należy bezwzględnie stosować się do regulaminu pływalni.
2. BOISKO PIŁARSKIE
a) zajęcia na boisku odbywają się tylko pod nadzorem trenera piłki nożnej zatrudnionego
w Szkole Podstawowej nr 158, który odpowiada za bezpieczeństwo uczniów
b) wejście i zejście z boiska odbywa się wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia
c) na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe
d) każde zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką ze sprawdzeniem stanu liczebnego
uczniów
e) uczniowie wykonują polecenia trenera prowadzącego zajęcia
f) w trakcie treningu niedopuszczalne są zachowania, które mogą doprowadzić do groźnego
w skutkach wypadku
g) złe samopoczucie lub inne dolegliwości uczeń bezzwłocznie powinien zgłosić trenerowi
h) należy bezwzględnie stosować się do regulaminu boiska do piłki nożnej.
V. ZASADY WYJŚĆ,
SPORTOWYCH

WYJAZDÓW

I

UCZESTNICTWA

W

ZAWODACH

1. Zasady ogólne
a) zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły
b) przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają: dyrekcja
szkoły, nauczyciele, trenerzy, rodzice i uczniowie
c) zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe są wyrażone na piśmie
d) w czasie zawodów sportowych uczniowie stale przebywają pod opieką trenerów lub
nauczycieli
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2. Rodzaje zawodów sportowych
a) zawody sportowe na terenie miasta (w tym organizowane przez szkołę)
b) zawody sportowe wyjazdowe – odbywające się poza Warszawą
3. Kierownik i opiekunowie wyjazdu na zawody sportowe
a) kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe może być nauczyciel lub trener zatrudniony
w Szkole Podstawowej nr 158
b) funkcję opiekunów wyjazdu na zawody sportowe powinni pełnić nauczyciele lub trenerzy.
4. Zasady bezpieczeństwa:
a) liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek
a także specyfikę wyjść, wyjazdów i zawodów oraz warunki, w jakich będą się one
odbywać
b) przed wyjściem na zawody sportowe należy przypomnieć zawodnikom o zasadach
bezpieczeństwa
c) opiekunowie powinni sprawdzać stan liczebny zawodników przed wyjściem z każdego
miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego
d) podczas wyjazdów, wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzegać zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach.
e) wyruszając na zawody sportowe poza terenem miasta należy zabrać apteczkę pierwszej
pomocy, do której mają dostęp tylko opiekunowie
f) kierownik zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników na tablicy ogłoszeń
w pokoju nauczycielskim w celu usprawiedliwienia ich nieobecności.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczeń klasy sportowej powinien:
a) być obowiązkowy, sumienny, uczciwy i prawdomówny,
b) aktywnie uczestniczyć w lekcji,
c) przestrzegać zasad BHP w trakcie trwania zajęć,
d) dbać o higienę osobistą,
e) dbać o sprzęt sportowy,
f) wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą,
g) brać aktywny udział w zawodach sportowych,
h) wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
i) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w drodze na trening, w trakcie trwania zajęć
sportowych oraz w drodze powrotnej do szkoły z treningu.
2. Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej, który:
a) nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia,
nie odrabia lekcji, nie realizuje programu szkolenia sportowego klasy sportowej),
b) wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli,
c) nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania,
d) dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża
bezpieczeństwu innych,
e) nie bierze udziału w zawodach sportowych,
f) ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu.
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3. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu przewidziane są kary:
a) Upomnienie trenera.
b) Wykluczenie z uczestniczenia w rozgrywkach turniejowych, zawodach.
c) Zawieszenie w prawach ucznia klasy sportowej.
d) Usunięcie z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym
nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca
jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie.
e) Przeniesienie ucznia do równoległej klasy ogólnej.
f) Inne (indywidualne) zaproponowane przez trenera dla konkretnej sprawy.
4. O nałożeniu wymienionych kar decyduje trener w porozumieniu z wychowawcą klasy
i dyrektorem szkoły.
5. Wychowawca pisemnie informuje rodziców o przeniesieniu dziecka najpóźniej na dwa
tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego/ semestru.
6. Rodzice mają pięć dni roboczych na złożenie pisemnego odwołania od powyższej decyzji.
Odwołanie składają do dyrektora szkoły. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły
w porozumieniu z trenerem i wychowawcą klasy a następnie przedstawia swoją decyzję do
dnia zakończenia roku szkolnego/ semestru, w którym rodzice otrzymali informację
o przeniesieniu. Decyzja podjęta po odwołaniu jest ostateczna.

Warszawa, dnia 18.12.2013
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