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Regulamin klas sportowych  
Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi 

w Warszawie 

 
aktualizacja październik 2021r. 

 
 

PODSTAWA PRAWNA  

 
1. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw.  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

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

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

 

 

CELE REGULAMINU 

 

Ustalenie zasad funkcjonowania klas sportowych, określenie praw i obowiązków uczniów 

(kodeks ucznia), a także rodziców dzieci uczęszczających do tych klas, określenie 

konsekwencji wypływających z nie przestrzegania regulaminu. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie w ramach klas sportowych.  

 

2. Każdy rodzic (prawny opiekun) oraz uczeń klasy sportowej ma obowiązek zapoznać się  

z niniejszym regulaminem i złożyć pisemne oświadczenie akceptacji treści. 

 

3.  Celem klasy sportowej jest kształcenie i rozwijanie uzdolnień uczniów   

z predyspozycjami do uprawiania sportu poprzez stworzenie im optymalnych warunków  

organizacyjnych umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją obowiązkowych 

zajęć dydaktycznych. 

 

4. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa: 

 

a. w klasach pływackich 8 lat, 

b. w klasach ogólnosportowych – 3 lata, 

c. w klasach koszykarskich 5 lata,  

d. w klasach tanecznych 5 lata,  

 

  

 

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy 

dotyczące szkolnictwa sportowego zgodnie z opracowanym programem szkolenia dla 

https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-3-sierpnia-2017-r-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-slu/szczegoly-akt/725
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-3-sierpnia-2017-r-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-slu/szczegoly-akt/725
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poszczególnych dyscyplin i etapów oraz  przy współpracy z klubami sportowymi UKS 

Jagiellonka i MKS  Jagiellonka .   

 

6. Nabór do klas sportowych odbywa się zgodnie z regulaminami rekrutacji i zasadami przyjęć 

do klas sportowych ustalanymi w drodze rozporządzenia MEN. Uczniowie klas sportowych 

wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Zasadach rekrutacji 

do klas sportowych”.  

 

7. Uczeń klasy sportowej posiada książeczkę zdrowia sportowca bądź zaświadczenie lekarskie 

wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej i dba o ich aktualność. Brak 

aktualnych badań lekarskich skutkuje zawieszeniem w treningach. Jeśli zawieszenie 

spowodowane brakiem aktualnych badań lekarskich jest dłuższe niż 30 dni w przeciągu 

semestru może być powodem przeniesienia do klasy ogólnej. 

   

8. Z uwagi na prowadzone szkolenie sportowe, które realizowane jest we współpracy                   

z UKS i MKS Jagiellonka Warszawa, jak również chęć uczestnictwa uczniów klas 

sportowych  w różnorodnych typach zawodów sportowych (imprezy SZS, WMOZP, PZP, 

WOPZK, PZK, PSCh, PZT i inne), uczniowie klas sportowych mogą rozwijać swoje 

umiejętności wstępując do UKS Jagiellonka lub MKS  Jagiellonka .   

 

9. Uczniowie klas sportowych mają swoje prawa jak również obowiązki, które są    

zobowiązani wypełniać. 

 
10. Trener, w zakresie posiadanych uprawnień,  dokonuje oceny zdolności ucznia do dalszego 

szkolenia dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: na koniec pierwszego półrocza i do końca 

maja każdego roku,  w uzasadnionych przypadkach również po obozie sportowym.  

 

11. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii 

lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia 

sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału 

szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

 

 
II.  PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ  

 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej 

Jadwigi, a ponadto:  

 

1. ma prawo do właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia sportowego, 

 

2. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów 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 (do 3 dni) zawodach sportowych ma prawo być 

nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału realizowanego  

w czasie swojej nieobecności (bez wpisywania „np” do dziennika), 
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5. w przypadku dłuższych wyjazdów szkoleniowych (powyżej 3 dni) uczeń ma 5 dni  

na uzupełnienie materiału i na zaliczenie sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych (bez 

wpisywania „np”) 

 

6. w przypadku kilkudniowych bądź dłuższych wyjazdów (zgrupowania sportowe, zawody 

sportowe) uczeń ma prawo do otrzymania materiału nauczania do samodzielnego  

opracowania (dzięki temu ma możliwość być na bieżąco z materiałem, który realizuje  

w tym czasie  klasa). 

  

7. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana                            

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

(„nieobecność z rzecz szkoły”)  

   

 

III.  OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ  

 

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi, a ponadto ma obowiązek:  

 

1. systematycznie uczestniczyć w zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego, 

 

2. posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,  

 

3. być zaangażowanym we własny proces rozwoju szkolenia sportowego i aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach sportowych, 

 

4. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i podporządkować się 

regulaminowi tych obiektów, 

 

5. przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć,  

 

6. nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

 

7. dbać o reprezentacyjny strój osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, 

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,  

 

8. reprezentować godnie szkołę, klub we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego  

i kalendarza imprez sportowych, 

 

9. po zakończeniu wyczynowego pływania reprezentować szkołę i klub w zawodach 

sportowych w dyscyplinie pokrewnej jakim jest dwubój nowoczesny (dotyczy klas 3-8 

szkoły podstawowej oraz trójbój (dotyczy klas 7-8 szkoły podstawowej). Jest to warunek 

pozostania w klasie sportowej o profilu pływanie,     

 

10. dla zapewnienia pełnego szkolenia sportowego uczestniczyć w obozach sportowych,  

 

11. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego  

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

 

12. posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny sportowej,  
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13. po jednodniowych lub kilkudniowych (do 3 dni) zawodach sportowych uzupełnić w ciągu 

3 dni materiał lekcyjny realizowany w czasie swojej nieobecności w szkole, 

 

14. po dłuższych wyjazdach szkoleniowych (powyżej 3 dni) w ciągu 5 dni uzupełnić 

realizowany podczas swojej nieobecności materiał w szkole (zaliczenie sprawdzianów                    

i odpowiedzi ustnych), 

 

15. po kilkudniowych bądź dłuższych wyjazdach  (zgrupowania sportowe, zawody sportowe)  

uczeń ma obowiązek przedstawienia   opracowanego   materiału nauczania przekazanego 

przez nauczycieli na czas nieobecności ucznia w szkole,    

 

16. długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem;  

z wyprzedzeniem przedłożyć trenerowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności 

na zajęciach i imprezach sportowych.  

  

 

 
IV. KODEKS UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

 

      Uczeń klasy sportowej powinien:  

 

a) być obowiązkowy, sumienny, uczciwy i prawdomówny, 

b) aktywnie uczestniczyć w lekcji, 

c) wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły, a także szanować 

kolegów i koleżanki, 

d) dbać o kulturę zachowania i kulturę języka,  
e) dbać o higienę osobistą,  

f) dbać o sprzęt sportowy,  

g) brać aktywny udział w zawodach sportowych przynosząc szkole zaszczyt ze swych 

osiągnięć, 

h) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych w drodze na trening,            

w trakcie trwania zajęć sportowych oraz w drodze powrotnej do szkoły i do domu. 

 

      Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej który:  

 

a) nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji i treningów, wagaruje, często się 

spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy sportowej),  

b) wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec nauczycieli oraz rówieśników, 

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.  

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Za wybitne osiągnięcia w sporcie uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia zgodne  

ze Statutem Szkoły i ZSO a ponadto: 
 

a) pochwałę trenera w obecności klasy, 

b) pochwałę dyrektora szkoły w obecności uczniów i nauczycieli, 

c) dyplom uznania, 
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d) nagrodę książkową lub rzeczową, 

e) medal „Wybitny Sportowiec”, 

f) wyróżnienie na tablicy osiągnięć sportowych, 

g) tytuł Sportowca Roku, 

h) stypendium motywacyjne, 

i) wpis na świadectwo szkolne. 
 

2. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

sportowych, lekcji wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego 

przewidziane są konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły i WZO a ponadto:  
 

a) upomnienie (ustne, pisemne) przez trenera,  

b) wykluczenie z uczestniczenia w rozgrywkach turniejowych, zawodach,  

c) zawieszenie w prawach ucznia klasy sportowej, 

d) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,  

e) wykluczenie z obozu sportowego przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych 

opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich 

koszt i w najkrótszym terminie,  

f) inne (indywidualne) zaproponowane przez trenera dla konkretnej sprawy.  

 

O nałożeniu wymienionych kar decyduje trener w porozumieniu z wychowawcą klasy  

i dyrekcją szkoły.  

 

3. W przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód materialnych przez dzieci, 

odpowiedzialność finansową za szkody ponoszą rodzice. 

 

4. W przypadku zmiany klasy na ogólną, wychowawca (po wcześniejszym  wyczerpaniu 

działań upominających ucznia w porozumieniu z trenerem),  pisemnie informuje 

rodziców o przeniesieniu dziecka na dwa tygodnie przed zakończeniem półrocza bądź 

roku szkolnego.   

 

5. Rodzice mają prawo w ciągu trzech dni złożyć pisemne odwołanie od powyższej decyzji 

do dyrektora szkoły. Odwołanie rozpatruje ponownie dyrektor szkoły  

w porozumieniu  z trenerem i wychowawcą klasy oraz przedstawia swoją decyzję  

do dnia zakończenia półrocza, w którym rodzice otrzymali informację o przeniesieniu. 

Decyzja uzyskana po odwołaniu jest ostateczna. 

 

6. Załącznik do Regulaminu klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej 

Jadwigi w Warszawie:  

 

a. wzór pisemnej akceptacji Regulaminu klas sportowych Szkoły Podstawowej  

nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie.   

  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017 r. (aktualizacja październik 2021r.) 


