
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH   

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  w 

Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza  w Jelczu – Laskowicach 

(załącznik do Statutu)  
  

  

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 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych 

badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci 

i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji 

albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny 

sportu (Dz. U. Nr 282, poz. 2815).  

  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.  

2. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć 

dydaktycznych w szczególności przez:  

  

- opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć 

dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych 

oraz dojazdów uczniów,  

- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez 

uczniów wiadomości i umiejętności objętych programem 

nauczania na zajęciach dydaktycznych.  

3. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół im. Jana 

Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach prowadzi klasy sportowe o specjalności 

piłki ręcznej.  

4. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata, w którym klasa realizuje 

rozszerzony program od poziomu klasy I do klasy III.  

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

przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z OSPR.  

6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie 

szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.  

7. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania 

kwalifikacyjnego obejmującego sprawdzian umiejętności sportowych, który 

określa procedura rekrutacji do klasy sportowej zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły.  



8. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z niniejszym 

regulaminem.  

 II.  Prawa ucznia klasy sportowej  

  

Uczeń klasy sportowej korzysta z praw przysługujących uczniom Publicznego  

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w 

Jelczu – Laskowicach, a nadto:  

1. ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań 

określają odrębne przepisy) – za badania lekarskie płaca rodzice / opiekunowie 

prawni ucznia,  

2. ma prawo do korzystania ze sprzętu sportowego, infrastruktury 

sportoworekreacyjnej szkoły pod opieką trenera grupy sportowej,  

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 ujmowana jest 

w dokumentacji szkolnej jako zapis: „ZS” – „Zawody Sportowe”.  

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej  

  

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Zespołu 

Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach, a ponadto jest zobowiązany:  

1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, treningach, 

lekcjach wychowania fizycznego, a także posiadać strój sportowy odpowiedni 

do miejsca zajęć,  

2. reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu 

szkoleniowego,  

3. poddawać się systematycznym badaniom lekarskim w 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 w czasie prowadzonych zajęć, a także nie 

stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób podczas 

treningów,  

6. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i 

podporządkować się regulaminowi tych obiektów,  

7. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie treningów, zajęć 

wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do 

regulaminów obozów i wycieczek sportowych,  

8. długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować 

zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 

30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę,  



9. z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej 

dłuższej nieobecności na treningach i imprezach sportowych,  

10. nadrobić zaległy materiał w ustalonym terminie z nauczycielem,  

11. uczestniczyć w zajęciach według planu lekcyjnego do momentu rozpoczęcia 

zawodów lub wyjazdu na zawody.  

12. uczeń ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich i zaświadczenia 

od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania w danym 

roku szkolnym dyscypliny sportowej - piłka ręczna. Uczeń zobowiązany jest 

dostarczyć ww. dokumentację medyczną w pierwszym tygodniu roku 

szkolnego. Odpłatność za badania lekarskie ponoszą rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

13. do dnia 20 września danego roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do 

dostarczenia z klubu zaświadczenia o przynależności klubowej i tygodniowym 

rozkładzie zajęć klubowych. 

14. 14 dni przed terminem wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej uczeń ma 

obowiązek dostarczenia zaświadczenia od trenera z klubu, które uwzględnia 

opinię na temat poziomu sportowego ucznia oraz frekwencję uczestnictwa 

ucznia w treningach klubowych. 

  

  

  

  

IV. Założenia programowe  

  

1. Prowadzone szkolenie programowe ma na celu:    

• harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,  

• rozwój umiejętności współdziałania w zespole,   

• zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności 

specjalnej,  

• opanowanie techniki i taktyki dyscypliny piłki ręcznej,  

• osiągnięcie co najmniej zadawalającego poziomu sportowego,  

• kształtować charakter i wychowywać w duchu idei zasady fair play,  

• wyposażyć ucznia w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii 

człowieka, a także odpowiednio zadbać o rozwój psychologiczny.   

  

2. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z 

wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN przy rozszerzonej 

liczbie godzin z wychowania fizycznego – 10 godzin lekcyjnych w tygodniu.  

3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły, hali 

sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu - Laskowicach oraz na innych 

obiektach sportowych zaplanowanych w ramach szkoleń oraz zawodów 

sportowych.  

4. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i 

szkoleniowego czuwa zespół trenerów piłki ręcznej w Zespole Szkół im. Jana 

Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach.  

  



V. Założenia organizacyjne.  

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasie wynosi 10.  

2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach 

sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.  

3. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca, 

a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę – przydzielonych 

trenerów piłki ręcznej..  

4. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:  

  

• odpowiednią bazę treningową,  

• podstawowy sprzęt sportowy,  

• internat,  

• wyżywienie.  

  

VI. Postanowienia końcowe  

  

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas 

zajęć, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze 

Statutem Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, a 

ponadto trener klasy sportowej ma prawo:   

• pozbawić prawa uczestnictwa w obozie sportowym,  

• usunąć z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym 

nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka 

z miejsca jego pobytu na ich koszt w najkrótszym możliwym terminie,  

• zawieszenie ucznia w zawodach sportowych   

2. O nałożeniu wymienionych kar trener klasy sportowej informuje 

wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.  

3. Uczeń, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, zostaje 

przeniesiony do klasy o profilu ogólnym, szczególnie w razie poniższych 

naruszeń:  

• notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych 

lub  jeżeli zachowanie ucznia ocenione zostanie na 

nieodpowiednie lub naganne,   

• stwierdzenia   palenia   papierosów, picia alkoholu lub  stosowania 

innych niedozwolonych używek,   

• osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych, 

częstego (15% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz 

meczów bez usprawiedliwienia.  

4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek 

nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy.  

5. O zamiarze wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice winni być 

powiadomieni na miesiąc przed terminem wydania decyzji.  

  

   



  


