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REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ 

GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

w GRODZISKU MAZOWIECKIM 
  

 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r.             

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych 

oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U.z 2012 r. poz.1129 tom I)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.          

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232        

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 

orzekania zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. 

roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 

500). 

 Statut Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Nabór do klasy sportowej w Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Grodzisku 

Mazowieckim odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), zarządzenia 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wytycznych organu prowadzącego i statutu szkoły.  

2. Terminy rekrutacji do klas i szkół sportowych ustala corocznie dyrektor szkoły         

na podstawie zarządzenia MKO.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zamierzających uczęszczać do klasy sportowej 

mają obowiązek złożyć:  

a) Kartę zgłoszenia, dla uczniów z obwodu. (zał. nr 1) 

b) Wniosek, dla uczniów spoza obwodu. (zał. nr 2) 

c) Podanie do dyrektora szkoły z oświadczeniem (zał. nr 4), w którym wyrażają 

zgodę na przystąpienie dziecka do testu sprawności fizycznej oraz uczęszczanie 

dziecka do klasy sportowej i zobowiązują się do przestrzegania wymagań 

zawartych w Regulaminie Klasy Sportowej. Podanie ma być podpisane przez 

obojga rodziców lub prawnych opiekunów. 
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d) Orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanego 

przez lekarza medycyny sportowej.  

4. Wymienione powyżej dokumenty rodzic/prawny opiekun dostarcza w terminie 

podanym na stronie internetowej szkoły. 

5. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w koszykówce i tenisie stołowym.  

6. Szkolenie sportowe odbywa się na podstawie programów szkolenia sportowego 

opracowanych przez kluby lub trenerów i dopuszczonych przez dyrektora do użytku    

w szkole.  

7. Szkolenie sportowe odbywa się w ramach zajęć sportowych w wymiarze 10 godz. 

tygodniowo.  

8. Zajęcia sportowe prowadzone są w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku 

Mazowieckim i w terenie otwartym.  

9. Szkolenie sportowe prowadzą na poziomie ukierunkowanym nauczyciele wychowania 

fizycznego lub instruktorzy. Szkolenie sportowe na poziomie specjalistycznym 

prowadzą nauczyciele posiadający uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.  

10. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego. 

11. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany   

na podstawie ramowego planu nauczania. 

12. Szkoła może współpracować z innymi klubami sportowymi na podstawie umów 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę,  a klubami sportowymi.  

13. Choroba uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego, wynikła po czasie 

zapisania ucznia do danej klasy, powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału 

klasowego. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

I. Warunki naboru uczniów. 

 

1. Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.      

W skład Komisji Rekrutacyjnej do klasy sportowej wchodzą: 

a. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – wicedyrektor szkoły, 

b. nauczyciele wychowania fizycznego uczący w danej klasie, 

c. wychowawca, 

d. pedagog, 

e. psycholog. 

 

2. O przyjęcie do klasy sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem o braku 

przeciwwskazań do uprawiania sportu,  
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b. pozytywnie zaliczyli testy: sprawności fizycznej i umiejętności kierunkowych,  

c. uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

d. uzyskali co najmniej poprawne zachowanie na świadectwie, 

e. uzyskali zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.  

3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji do Klasy Sportowej            

w Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. 

 

II. Założenia programowe. 

 

1. Uczniowie klas sportowych mają obowiązek realizacji tygodniowo 10 godz. zajęć 

sportowych.  

2. Tygodniowy rozkład zajęć sportowych jest ustalany z początkiem roku szkolnego        

i dostosowywany do planu lekcji i możliwości bazowych szkoły oraz dyscypliny 

sportowej. 

3. Jednostka treningowa i zajęć wychowania fizycznego jest liczona jako 45 minut. 

4. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie realizują program wychowania 

fizycznego przedstawiony przez nauczyciela, dostosowany do warunków, bazy 

szkoły i możliwości uczniów oraz dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora 

szkoły. Na zajęciach ukierunkowania i specjalizacji sportowej uczeń realizuje 

programy szkolenia sportowego dostosowane do dyscypliny sportowej i grupy 

ćwiczebnej oraz dopuszczone przez dyrektora szkoły do użytku szkolnego.  

5. Cykl kształcenia sportowego w szkole sportowej trwa 3 lata.  

 

 

III. Założenia organizacyjne. 

 

1. Przydziału do grup treningowych dokonują wskazani przez dyrektora nauczyciele 

wychowania fizycznego w porozumieniu z trenerami na podstawie wyników testów 

sprawnościowych.  

2. Listy przydziału uczniów do poszczególnych grup treningowych oraz harmonogram 

zajęć zatwierdza dyrektor szkoły.  

3. Wszelkie zmiany przydziału uczniów do grup treningowych odbywają się za zgodą 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii zespołu przedmiotowego 

wychowania fizycznego lub trenerów.  

4. Ocenę z wychowania fizycznego wystawia nauczyciel prowadzący wychowanie 

fizyczne w systemie klasowym w danej klasie.  

5. Udział w ukierunkowanych lub specjalistycznych zajęciach sportowych ma wpływ  

na ocenę z wychowania fizycznego.  

6. Absencja ucznia na zajęciach szkolnych, wynikająca z udziału w zawodach nie jest 

traktowana jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.  
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7. Uczniowie klasy sportowej, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych, reprezentują 

Gimnazjum nr 2, otrzymują licencję i stają się zawodnikami GKK Grodzisk Mazowiecki 

lub Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 

8. Szkoła organizuje przynajmniej raz w roku obóz sportowy. Odpłatność za obozy 

sportowe ponoszą rodzice.  

9. Szkoła w porozumieniu z klubami organizuje odpłatne badania lekarskie. Odpłatność 

za badania lekarskie dziecka ponoszą rodzice.  

 

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej. 

 
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z zapisów statutu 

szkoły, a ponadto ma obowiązek:  

 

1. Systematycznie uczestniczyć w szkoleniu sportowym zgodnie z przydziałem 

grupowym i zgodnie z ustalonym miejscem i harmonogramem zajęć.  

2. Godnie reprezentować szkołę w zawodach sportowych i dbać o reprezentacyjny strój 

sportowy szkolny i klubowy.  

3. Uczestniczyć w obozach sportowych, jeżeli został do nich zakwalifikowany.  

4. Przestrzegać zasad fair – play w sporcie.  

5. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w czasie zajęć wychowania 

fizycznego, treningów i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów 

obozów i wycieczek.  

6. Poddawać się planowanym badaniom lekarskim. 

7. Przestrzegać zasad BHP i regulaminów obiektów sportowych, w których odbywają   

się zajęcia sportowe.  

8. Stawić się na każde zawody sportowe do których został wytypowany jako 

reprezentant szkoły.  

9. W przypadku choroby uniemożliwiającej stawienie się na zawodach uczeń                

ma obowiązek przedstawić zwolnienie lekarskie.  

10. W przypadku innych przyczyn uniemożliwiających stawienie się na zawodach uczeń 

ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela wychowania fizycznego, oraz 

przedstawić pisemne uzasadnienie rodziców.  

11. Przedstawić dyrektorowi po długoterminowym zwolnieniu lekarskim (2 miesiące), 

zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do powrotu       

do uprawiania sportu. 

12. Rozliczyć się z otrzymanego sprzętu szkolnego na koniec każdego roku szkolnego.    

W przypadku zgubienia lub zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice. 
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V. Prawa ucznia klasy sportowej. 

 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia wynikające z zapisów statutowych,      

a ponadto ma prawo:  

 

1. Korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, dyrekcji, nauczycieli, trenerów               

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności godzenia nauki              

ze sportem, a w szczególności do zajęć wyrównawczych, pomocy indywidualnej 

dostosowanej do potrzeb ucznia, przesunięcia terminów sprawdzianów i zaliczeń.  

2. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach uczeń ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji w dniu następnym, wyłącznie w zakresie materiału 

przerabianego podczas swojej nieobecności.  

3. Do zwolnienia z pisemnych i ustnych form sprawdzania wiedzy (dotyczy kartkówek   

i odpowiedzi ustnych) w dniu następującym po nieobecności wynikającej z udziału      

w zawodach.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub słabe wyniki w nauce 

mogą zostać zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach sportowych             

lub treningach do czasu poprawy. Wniosek składa do dyrektora wychowawca klasy  

w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego, pedagogiem                        

i psychologiem szkolnym. 

2. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze          

lub negatywnie wpływający na pozostałych uczniów klasy mogą zostać przeniesieni 

przez dyrektora szkoły do innej klasy na czas określony bądź na stałe                        

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Wniosek składa do dyrektora 

wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

3. Ucznia niekwalifikującego się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi       

się od nowego roku szkolnego lub semestru do oddziału działającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Do oddziału działającego na zasadach ogólnych może być również przeniesiony 

uczeń, który: 

a. Nie uzyskał promocji do następnej klasy. 

b. Nie osiąga wyników sportowych i ma poważne problemy w nauce. 

c. Opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia treningowe, zawody lub obozy,                

a jego absencja wynosi ponad 50 %. 

d. Nie uzyskał zgody lekarza medycyny sportowej po kontuzji lub wypadku oraz 

długotrwałym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego i treningów. 

 


