REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
I ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W STARGARDZIE
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Regulamin klas sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego ma na celu ustalenie
zasad ich funkcjonowania oraz ustalenie obowiązków uczniów i ich rodziców.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz.U. z 2015 r. poz. 24
ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 poz.671 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 ze zm.).

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich
w Stargardzie prowadzi klasy o ukierunkowanym szkoleniu sportowym w zakresie:
 koszykówka chłopców
 siatkówka dziewcząt
3. W klasach sportowych obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10
godzin, w tym 3 godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz 7 godzin
szkolenia ukierunkowanego.
4. W oddziałach mistrzostwa sportowego obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
sportowych wynosi 16 godzin, w tym 4 godziny podstawy programowej z wychowania
fizycznego oraz 12 godzin szkolenia ukierunkowanego.
5. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia
ogólnego.
6. W klasach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego realizowane są programy
szkolenia sportowego z koszykówki i siatkówki, zatwierdzone przez właściwy związek
sportowy i przyjęte przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie.
7. Uczniem klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego może zostać uczeń
mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
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8. Uczniowie klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego wyłaniani są w drodze
postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Regulaminie rekrutacji do klasy
sportowej lub oddziału mistrzostwa sportowego”.
9. Zadaniem klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego jest stworzenie
uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z
innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:



opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć edukacyjnych był
dostosowany do rozkładu zajęć sportowych
dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości
oraz umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach edukacyjnych

10. Szkolenie sportowe w klasach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego
prowadzone jest we współpracy z Spójnia Stargard Sportowa Spółka Akcyjna i Klubem
Sportowym „Spójnia” Stargard.
11. W ramach programu szkolenia sportowego organizowane są dla uczniów obozy sportowe.
12. Każdy rodzic i każdy uczeń klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego
zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego
postanowień.

§2
PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
I ODDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Uczeń klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego posiada wszystkie prawa ucznia
Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w
Stargardzie zawarte w Statucie Szkoły, a ponadto:
1. ma prawo do wsparcia ze strony nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i psychologa w zakresie
pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (np. zaliczanie i poprawianie
sprawdzianów),
2. po jednodniowej lub kilkudniowej absencji ucznia wynikającej z udziału w zawodach
sportowych, uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym
z zakresu materiału przerabianego w czasie jego nieobecności,
3. nieobecność ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie ujmowana
jest w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, ale odnotowana jest jako „zawody”,
4. uczeń ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz
infrastruktury sportowej szkoły i obiektów sportowych, w których odbywają się treningi.
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§3
OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
I ODZDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Uczeń klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego wypełnia wszystkie obowiązki
wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich w Stargardzie, a ponadto ma obowiązek:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych i w zajęciach
sportowych,
2.

posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,

3. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i przestrzegać
regulaminu tych obiektów,
4. przestrzegać poleceń nauczyciela, trenera w czasie prowadzonych zajęć sportowych, nie
stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
5. brać udział w zawodach i turniejach sportowych oraz uczestniczyć w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez okręgowe związki sportowe,
6.

poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni medycyny sportowej,

7. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki, plecaki), sprzęt sportowy,
przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
8. uczestniczyć w obozach sportowych,
9. przestrzegać zasad kulturalnego zachowania w czasie zajęć, wyjazdów sportowych, obozów i
wycieczek oraz przestrzegać i stosować się do obowiązujących regulaminów,
10. długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem
lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć
zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę,
11. z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej
nieobecności na zajęciach, imprezach sportowych.
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§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczeń klasy sportowej i oddziału mistrzostwa sportowego powinien:
a. być obowiązkowy, punktualny i sumienny w stosunku do obowiązków szkolnych i zajęć
sportowych
b. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w lekcjach
c. wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą
d. brać aktywny udział w zawodach przynosząc szkole zaszczyt ze swych osiągnięć
e. wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły
2. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego za złe zachowanie lub słabe wyniki w nauce mogą
być zawieszeni przez dyrektora szkoły w zawodach lub treningach do czasu poprawy, na
wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem.
3. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do
dalszego szkolenia, na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy lub na podstawie
opinii lekarza, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy o profilu ogólnym.
4. Uczniowie klas sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego sprawiający szczególne
problemy wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek
trenera lub wychowawcy będą przepisani z klas sportowych do oddziałów ogólnych. Ostateczną
decyzję o przesunięciu ucznia z klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej.
5. Uczeń ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora szkoły od wymierzonej kary w ciągu 3 dni.
6. Wychowawca ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły o przywrócenie ucznia do klasy
sportowej i oddziałów mistrzostwa sportowego jeżeli uzna , że postawa ucznia na to zasługuje.
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Zapoznałem się z Regulaminem Klasy Sportowej, Oddziału Mistrzostwa Sportowego
i zobowiązuję się do przestrzegania treści zawartych w ww. regulaminie.
KLASA ………….
Lp.

Nazwisko i imię ucznia
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Podpis rodzica

