Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka
w Konstantynowie Łódzkim

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 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021
r. poz. 4), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. 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, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe oraz wytycznych Organu Prowadzącego.
3. Terminy rekrutacji do oddziałów sportowych ustala corocznie Organ Prowadzący.
4. Minimalną liczebność oddziałów sportowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.
5. Szkoła prowadzi dwa etapy szkolenia:
- etap I - trening wszechstronny obejmujący dzieci w wieku 8 – 10 lat, uczniowie klas I-III
- etap II - trening ukierunkowany obejmujący dzieci w wieku 11 – 12 lat, uczniowie klas IVVI
6. Zajęcia sportowe odbywają się na podstawie programu szkolenia sportowego
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
7. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym
podstawę programową kształcenia ogólnego.
8. Szkolenie sportowe odbywa się w ramach zajęć sportowych w wymiarze 10 godz.
tygodniowo, w ramach których realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego,
przewidziane w ramowym planie nauczania.
9. Zajęcia sportowe prowadzone są w obiektach sportowych szkoły oraz obiektach i za
pomocą urządzeń sportowych innych podmiotów min. Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim
10. 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. Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie
sportowe w danym oddziale.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.
1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria (o jednakowej wartości), wskazane w przepisach dotyczących rekrutacji do szkół
publicznych.
Założenia programowe:
1. Uczniowie oddziałów sportowych mają obowiązek realizacji tygodniowo 10 godz. zajęć
sportowych, w ramach którego realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego,
przewidziane w ramowym planie nauczania.
2. Tygodniowy rozkład zajęć sportowych jest ustalany z początkiem roku szkolnego
i dostosowywany do planu zajęć i możliwości bazowych szkoły oraz dyscypliny sportowej.
3. Na zajęciach ukierunkowania i specjalizacji sportowej uczeń realizuje programy szkolenia
sportowego dostosowany do dyscypliny sportowej zatwierdzony przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej.
4. W oddziale sportowym tworzy się optymalne warunki, umożliwiające godzenie zajęć
sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:
1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był
dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach
edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;
3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym
w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub
toku nauki;
4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem
ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. Szkoła, realizując program szkoleniowy, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (jak
np. polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami działającymi

w zakresie kultury fizycznej czy uczelniami (prowadzącymi studia wyższe na kierunkach
związanych z dziedziną nauk o kulturze fizycznej) w zakresie:
1) Pomocy szkoleniowej;
2) Wzajemnego udostępniania obiektów i urządzeń sportowych;
3) Korzystania z opieki medycznej czy zabiegów odnowy biologicznej;
4) Prowadzenia badań diagnostycznych;
5) Tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych
i międzynarodowych.
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 zajęciach sportowych 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 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:
1) nie stosuje się do obowiązujących regulaminów, notorycznie narusza postanowienia
regulaminowe, przejawia zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, jego
zachowanie zostało ocenione na nieodpowiednie
2) nie uzyskał promocji do następnej klasy
3) nie posiada aktualnych badań lekarskich
4) 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.

