Regulamin oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
Podstawa prawna:
art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. poz. 671 w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Postanowienia ogólne
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim prowadzi
oddziały sportowe.
2. Nabór do klas o profilu sportowym odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, wytycznych organu prowadzącego.
3. Terminy rekrutacji do szkół sportowych ustala corocznie organ prowadzący.
4. Minimalną liczebność klas sportowych określa Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca
2017 r., a maksymalną liczebność klas sportowych ustala organ prowadzący szkołę.
5. Szkoła prowadzi zajęcia sportowe w ramach zajęć pływania.
6. Zajęcia sportowe odbywa się na podstawie programów szkolenia sportowego
opracowanych przez nauczycieli, instruktorów, trenerów i dopuszczonych przez radę
pedagogiczną do użytku w szkole.
7. Szkolenie sportowe odbywa się w ramach zajęć sportowych w wymiarze 10 godz.
tygodniowo ( klasy I -III - 3 godz. wychowania fizycznego + 7 godz. specjalizacji sportowej)
8. Zajęcia sportowe prowadzone są w obiektach sportowych szkoły, pływalni miejskiej oraz
obiektach sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
9. Szkolenie sportowe na poziomie ukierunkowanym prowadzą nauczyciele wychowania
fizycznego lub instruktorzy, szkolenie sportowe na poziomie specjalistycznym prowadzą
nauczyciele posiadający uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.
Warunki naboru uczniów:
1. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
2. O przyjęcie do klasy o profilu sportowym mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają
następujące warunki:
• pozytywnie zaliczyli testy sprawności fizycznej,
• posiadają bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarza o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej,
• pisemną zgodę rodzica/ opiekuna na naukę w oddziale o profilu sportowym.

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 zajęć i możliwości bazowych szkoły oraz dyscypliny sportowej. .
3. Jednostka treningowa i lekcja wychowania fizycznego liczona jest jako 45 min.
4. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie realizują program wychowania fizycznego
umożliwiający mu opanowanie podstawy programowej dostosowany do warunków, bazy
szkoły i
możliwości uczniów oraz dopuszczony do użytku szkolnego przez radę
pedagogiczną.
5. Na zajęciach ukierunkowania i specjalizacji sportowej uczeń realizuje programy szkolenia
sportowego dostosowane do dyscypliny sportowej i grupy ćwiczebnej oraz dopuszczone
przez radę pedagogiczną do użytku szkolnego.
Założenia organizacyjne:
1. Przed terminem proponowanych ocen oraz przed wystawieniem oceny śródrocznej lub
końcoworocznej nauczyciel uczący ucznia w danym roku szkolnym w porozumieniu
z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego i trenerami ustala ocenę
z wychowania fizycznego, uwzględniając udział w zajęciach ukierunkowania
i specjalizacji sportowej oraz zawodach sportowych.
2. Udział w ukierunkowanych i specjalistycznych zajęciach sportowych oraz obowiązkowych
zajęć na krytej pływalni ma wpływ na ocenę z wychowania fizycznego.
3. Uczeń ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich. Odpłatność za badania
lekarskie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Obowiązki ucznia klasy sportowej
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z zapisów statutu szkoły a
ponadto ma obowiązek:
1. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach sportowych zgodnie z przydziałem grupowym
i zgodnie z ustalonym miejscem i harmonogramem zajęć.
2. Uczestniczyć w zawodach sportowych, do których został wytypowany jako reprezentant
szkoły.
3. Godnie reprezentować szkołę w zawodach sportowych i dbać o reprezentatywny strój
sportowy szkolny i klubowy.
4. Uczestniczyć w obozach sportowych, jeżeli został do nich zakwalifikowany.
5. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w czasie zajęć wychowania
fizycznego, treningów i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów
i wycieczek.
6. Posiadać aktualne badania lekarskie.
7. Przestrzegać zasad BHP i regulaminów obiektów sportowych, w których odbywają się
zajęcia sportowe.
8. Przed wyjściem na zawody sportowe dostarczyć nauczycielowi pisemną zgodę rodzica na
udział w zawodach sportowych, a opiekun zespołu startującego w zawodach musi zasięgnąć
opinii wychowawcy klasy.

9. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających udział
w zawodach sportowych uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela oraz
przedstawić pisemne uzasadnienie rodziców lub zwolnienie lekarskie.
10. Przedstawić dyrektorowi szkoły po długoterminowym
zwolnieniu lekarskim,
zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do powrotu do
uprawiania sportu.
Prawa ucznia:
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia wynikające z zapisów statutowych Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
1. Korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, dyrekcji, nauczycieli, trenerów
w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności godzenia nauki ze sportem,
a w szczególności do konsultacji przedmiotowych, pomocy indywidualnej dostosowanej do
potrzeb ucznia, przesunięcia terminów sprawdzianów i zaliczeń.
2. Powrotu do uprawiania sportu, do drużyny, do grupy treningowej po długoterminowej
absencji wynikającej z kontuzji lub wypadku.
Postanowienia końcowe
1. Uczeń, który nie realizuje programu klasy o profilu sportowym, może zostać przeniesiony
do klasy równoległej wskazanej przez Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor szkoły może skreślić z listy uczniów klasy sportowej ucznia, który:
• nie stosuje się do obowiązujących regulaminów, notorycznie narusza postanowienia
regulaminowe, przejawia zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, jego
zachowanie zostało ocenione na nieodpowiednie
• nie uzyskał promocji do następnej klasy
• nie posiada aktualnych badań lekarskich
• nie uzyskał zgody lekarza medycyny sportowej po kontuzji lub wypadku i długotrwałym
zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego i treningów.
3. Uczeń na świadectwie ukończenia szkoły w klasie o profilu sportowym nie może mieć
wpisu „zwolniony” z przedmiotu wychowanie fizyczne.
4. Wszelkie zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej.
5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

