
REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ 

Szkoła Podstawowa nr 88 w Krakowie os. Szklane Domy 2 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 marca 2017 r. (Dz.U. poz. 671) w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego  

2019 r. (Dz.U. poz. 395). zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 

zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2018r, poz. 996, 

1000, 1290, 1669, 2245) rozdział 6.  Statut Szkoły nr 88 w Krakowie,  

 

1. Niniejszy regulamin został stworzy w celu szczegółowego określenia organizacji, 

prowadzenia zajęć w klasach sportowych w Szkole Podstawowej nr 88 w Krakowie, oraz aby 

określić prawa i obowiązki uczniów, rodziców, nauczycieli i trenerów SP88. 

2. Bezpośrednią kontrolę nad kwalifikacją uczniów do klas sportowych oraz przebiegiem 

procesu kształcenia dydaktycznego i sportowego sprawuje Dyrektor Szkoły. 

3. Regulamin klas sportowych jest dokumentem ogólnodostępnym zamieszczonym na stronie 

internetowej SP 88. 

4. Cykl szkolenia sportowego trwa minimum 3 lata. 

5. Profilem sportowym klasy od roku szkolnego 2017/2018 jest piłka nożna. 

6. Uczniowie realizują Podstawę Programową obowiązującą dla danej klasy. Szkolenie 

sportowe obejmuje:  

a. Program Szkolenia Sportowego dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej o profilu piłka 

nożna opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej ( czerwiec 2017) jest 

realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę 

programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.. 

b. Zawody sportowe SZS np. Krakowska Olimpiada Młodzieży, MZPN, np. Turniej „Z 

Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka” , turnieje towarzyskie, rozgrywki 

wewnątrzszkolne. 

c. Obozy lenie i zimowe ( w zależności od ilości chętnych i stopnia zaawansowania 

grupy ) lub sportowe zielone szkoły. 

7. Trenerami (nauczycielami) są wykwalifikowani szkoleniowcy posiadający kierunkowe 

specjalizacje w  nauczanej dyscyplinie sportowej. 

8. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego, 

obejmującego testy sprawności fizycznej (załącznik nr 1). 

9. Uczestnikami testu kwalifikacyjnego mogą być uczniowie SP88, uczniowie mieszkający  

w obwodzie SP88 jak i poza nim. 

10. Wyniki (lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej) ogłaszane są po zakończeniu 

poszczególnych etapów kwalifikacyjnych. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=12-03-2019&qskok=4228@P4228A6,4590@P4590A5,
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=12-03-2019&qskok=4228@P4228A6,4590@P4590A5,
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2019&qplikid=4276#P4276A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2019&qplikid=4276#P4276A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2019&qplikid=4186#P4186A52


11. O przyjęciu do klasy sportowej decydować będzie suma rang uzyskanych przez każdego  

z kandydatów, oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczęszczania do klasy sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 

podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).  

Klasa może liczyć od 20 do 25 uczniów. 

 

 

Zasady rekrutacji 

Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się w lutym/marcu danego roku szkolnego w III 

klasie szkoły podstawowej.  Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach 

starszych, w razie odejścia lub przeniesienia uczniów. Jeżeli po zakończonej rekrutacji 

pozostaną wolne miejsca Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą która odbędzie się 

na takich samych zasadach jak rekrutacja główna.  

 

Komisja rekrutacyjna 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno- kwalifikacyjną. Proces rekrutacyjny odbywa się z zgodnie Zasadami naboru 

(załącznik nr 2) 

 

Obowiązki ucznia klasy sportowej : 

 

Uczniowie zobowiązani są do : 

1. Przestrzegania Statutu Szkoły oraz wypełniana wszystkich postanowień wynikających 

z regulaminów obowiązujących w szkole. 

2. Posiadania aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do uczestnictwa  

w zajęciach klasy sportowej 

a. Badania lekarskie przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej  

na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), 

b. Za przeprowadzenie badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice ucznia. 

3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego i posiadania stroju sportowego odpowiedniego do miejsca 

zajęć. 

4. Godnego reprezentowania szkoły we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego 

i kalendarza imprez sportowych. 

5. Dbania o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, 

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego. 

6. Przestrzegania poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzania sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących. 

7. Przebywania w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera 

 i podporządkowania się regulaminowi tych obiektów. 

8. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w czasie zajęć wychowania fizycznego            

i wyjazdów sportowych oraz stosowania się do regulaminów obozów i wyjazdów. 

9. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń uczeń dokumentuje 

zwolnieniem lekarskim. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prawa ucznia 

 Uczeń klasy sportowej ma prawo:  

 

1. Korzystać z pomocy trenera grupy sportowej, nauczycieli, pedagoga, dyrekcji  

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, 

a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

2. Korzystać pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły. 

3. Uczestniczyć w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi Szkolnego Związku 

Sportowego. 

4. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być 

nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego  

w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być 

przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie. 

5. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana 

 w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zwolniony”.  

6. Uczestniczyć  w zgrupowaniach sportowych w okresie letnim i zimowym 

organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 88. 

7. W indywidualnych przypadkach losowych na wniosek rodzica uczeń może być czasowo 

zwolniony z treningów lub zawodów obowiązkowych. 

8. Uczeń ma prawo korzystać z gabinetu pomocy przedlekarskiej na terenie szkoły. 

 

Regulamin dyscyplinarny 

 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu oraz osiąga słabe wyniki 

w nauce przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły, Szkolnym  

oraz szczegółowymi Warunkami i Sposobem Oceniania Wewnątrzszkolnego, a ponadto 

może ponieść karę w postaci:  

a. Pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych 

b. Upomnienia  

c. Nagany udzielonej słownie lub pisemnie przez nauczyciela, trenera, pedagoga 

szkolnego, dyrektora. 

d. Usunięcia z klasy sportowej bez możliwości powrotu 

      e. Usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym 

nałożeniu   na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego 

pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów 

udziału w tych imprezach 

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje Trener, Wychowawca klasy, Dyrektor, Rada 

Pedagogiczna Szkoły. 



3. Od nałożonej Kary przysługuje rodzicom ucznia odwołanie w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji dyscyplinarnej. 

4. Odwołanie wymaga formy pisemnej złożonej do Dyrektora Szkoły. 

Obowiązki szkoły: 

 

1. Szkoła przeprowadzi co najmniej trzyletni proces dydaktyczno sportowy 

 z uwzględnieniem harmonogramu pracy szkoły oraz zgodnie z programem szkolenia 

sportowego i podstawą programową. 

2. Szkoła zapewnie uczniom oddziału sportowego wszechstronny rozwój dydaktyczny 

oraz sportowy. 

3. Szkoła zapewni wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz sportową podczas zajęć. 

4. Szkoła umożliwi udział w zgrupowaniach sportowych oraz rozgrywkach, turniejach 

szkolnych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych.  

5. Szkoła powoła reprezentacje szkoły w piłce nożnej, która będzie reprezentować SP 88 

w rozgrywkach międzyszkolnych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.  

2. Działalność oddziału sportowego finansowana jest przez Miasto Kraków w ramach 

subwencji oświatowej oraz przez rodziców. 

3. Rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów uczestnictwa dziecka w zajęciach 

sportowych odbywających się w innych obiektach sportowych (np. basen), oraz kosztów 

uczestnictwa w turniejach, obozach i zawodach sportowych. 

 

 

 

 


