
REGULAMIN 

KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TORUNIU 

 

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Toruniu oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów  

w klasach sportowych. 

 

 

Uczniowie klas sportowych oraz ich rodzice powinni bezwzględnie zapoznać się zapisami 

niniejszego regulaminu i zaakceptować go. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r.                            

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 671) 

 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

 

 

 

Szkolenie sportowe prowadzone jest przy współpracy z KS Twarde Pierniki,  

MKS Le Soleil oraz KS Pomorzanin Toruń w oparciu o programy szkolenia stworzone przez 

właściwe związki sportowe. 

 

 

 

 



Prawa ucznia klasy sportowej: 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia wynikające ze Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 3, a ponadto: 

 Po zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji  

w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie nieobecności; 

 Nieobecność ucznia z powodu udziału w zawodach musi być zgłoszona przez 

trenera lub wychowawcę do nauczycieli przedmiotów. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Uczeń należący do klasy sportowej zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć szkolnych oraz 

sportowych; 

2. Posiadania odpowiedniego, zaakceptowanego przez nauczyciela-trenera, sprzętu oraz 

stroju umożliwiającego udział w zajęciach sportowych; 

3. Troski o sprzęt sportowy; 

4. Rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia do jego 

zwrotu w porównywalnym stanie i wartości (odpowiedzialność materialna rodziców 

lub prawnych opiekunów); 

5. Przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej, basenu, lodowiska oraz innych 

obiektów sportowych; 

6. Przestrzegania terminowego wykonywania kontrolnych badań sportowo-lekarskich, 

potwierdzających zdolność do uczęszczania na zajęcia sportowe (raz na pół roku). 

Obowiązek terminowego wykonywania badań kontrolnych i kontrolowania ich 

ważności spoczywa na Rodzicach ucznia; 

7. Uczestnictwa w rywalizacji sportowej na zawodach wskazanych przez nauczyciela-

trenera. 

 

 

 

 

 

 

 



Uczeń należący do klasy sportowej powinien: 

1. Być osobą zdyscyplinowaną, obowiązkową, punktualną i sumienną w wypełnianiu 

obowiązków szkolnych; 

2. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach i zajęciach sportowych; 

3. Wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą; 

4. Wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli, trenerów i pracowników szkoły; 

5. Pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz stara się właściwie 

oceniać zachowanie się innych. 

 

Uczeń nie spełnia wymogów regulaminu klasy sportowej gdy: 

1. Ilość godzin opuszczonych zajęć sportowych wynikających z profilu klasy sportowej 

przekracza 50% w danym roku szkolnym. Uczeń jest nieklasyfikowany z danego 

przedmiotu o charakterze sportowym i zdaje egzamin poprawkowy na takich samych 

zasadach, jak z innych przedmiotów; 

2. Nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z zajęć lekcyjnych, wagaruje, często się 

spóźnia, nie odrabia zadań domowych, nie realizuje szkolenia sportowego); 

3. Często opuszcza obowiązkowe zajęcia sportowe; 

4. Posiada nieaktualne badania sportowo-lekarskie; 

5. Wulgarnie i agresywnie zachowuje się wobec rówieśników, nauczycieli oraz trenerów, 

jego zachowanie wpływa negatywnie na morale w danej klasie; 

6. Nie potrafi zmienić, poprawić swojego zachowania; 

7. Dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża 

bezpieczeństwu innych; 

8. Nie bierze udziału w zawodach, pokazach, imprezach sportowych; 

9. Otrzymuje naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania; 

10.  W wypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia ucznia (odpowiednie zalecenia 

lekarskie, brak możliwości ćwiczenia wraz z grupą) następuje przeniesienie do klasy  

o profilu ogólnym w kolejnym roku szkolnym. 

 

Ocena z dyscypliny sportowej jest składową oceny z wychowania fizycznego. 

 

 

 

 



II. NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE 

1. Trzykrotne wpisanie uwagi lub minusa za niewłaściwe zachowanie  

na lodowisku, w sali gimnastycznej, na basenie, w drodze na zajęcia sportowe lub  

w szatni jest równoznaczne z odsunięciem ucznia od zajęć sportowych na okres  

4 tygodni; 

2. Dwukrotne odsunięcie ucznia na okres 4 tygodni, wynikające  

z nieodpowiedniego zachowania, skutkuje przeniesieniem do równoległej klasy 

ogólnej; 

3. Uczeń, który jest wykluczony z zajęć sportowych, pozostaje w czasie ich trwania pod 

opieką rodziców lub nauczyciela w szkole (np. w bibliotece). Decyzję w tej sprawie 

podejmuje rodzic i składa ją na piśmie u wychowawcy; 

4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek wicedyrektora 

lub nauczyciela-trenera, poparty opinią nauczyciela-trenera, nauczyciela wychowania 

fizycznego lub wychowawcy; 

5. Informację o wykluczeniu ucznia z klasy sportowej rodzice/prawni opiekunowie 

powinni otrzymać na miesiąc przed terminem realizacji takiej decyzji. 

 

 

III. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

1. Uczeń, który nie może aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych (z powodu 

braku stroju, kontuzji, choroby) odbywających się poza terenem szkoły w trakcie ich 

trwania, pozostaje pod opieką nauczyciela (np. w bibliotece); 

2. Jeżeli uczeń z powodu choroby bądź kontuzji nie uczestniczy w zajęciach sportowych 

przez okres dłuższy niż jeden semestr, zostaje przeniesiony do równoległej klasy 

ogólnej; 

 

 

IV. OPŁATY 

1. Nieterminowe uiszczanie opłat związanych z przynależnością do klasy sportowej (np. 

transport) skutkuje wykluczeniem z zajęć oraz pozostaniem na czas ich trwania  

na terenie szkoły (w bibliotece, świetlicy); 

2. Opłaty muszą zostać uiszczone z góry, do 10-tego każdego miesiąca,  

u wychowawcy klasy; 

3. Rozliczenie wszystkich wpłat następuje w miesiącu czerwcu; 



4. Nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach sportowych nie zwalnia rodziców  

z płatności za transport, którego koszt pozostaje niezmienny bez względu na ilość 

przewożonych osób; 

5. Wszelkie losowe, długotrwałe nieobecności, będą rozpatrywane indywidualnie  

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu. 

 

 

V. INNE 

1 Uczeń z klasy 1-2, za zgodą nauczycieli obu specjalizacji oraz jeśli ilość wolnych 

miejsc na to pozwala, może zmienić grupę z łyżwiarskiej na gimnastyczną  

i odwrotnie. Zmian dokonuje się w okresie przejściowym z klasy do klasy, na pisemną 

prośbę rodziców/opiekunów; 

2 Uczniowie klas sportowych, osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym w dyscyplinie zgodnej ze specjalizacją klasy, mogą zostać 

nagrodzeni/wyróżnieni na koniec roku szkolnego lub zakończenia etapu nauki. 

Decyzję o przyznaniu nagrody/wyróżnienia podejmują trenerzy/nauczyciele  

w porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły; 

3 Początek i koniec zajęć lekcyjnych zawsze ma miejsce w szkole. 

Rodzice/opiekunowie, którzy dowożą dzieci bezpośrednio na lodowisko lub inny 

obiekt sportowy zobowiązani są poczekać z dzieckiem do czasu przyjazdu grupy  

i przekazaniu podopiecznego nauczycielowi. W sytuacji odbioru dziecka z obiektu 

sportowego, rodzic/opiekun musi stawić się po dziecko osobiście zanim grupa 

odjedzie do szkoły. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021r. 

 

 

Złożenie czytelnego podpisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu klas sportowych. 

Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego, o czym zostaną Państwo 

poinformowani. 
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