
              REGULAMIN    KLAS  SPORTOWYCH W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 1 

                                                    W  PROSZOWICACH   

       ul. Kościuszki 15 , 32 - 100 Proszowice w roku szkolnym  2016/2017 

. Podstawa prawna tworzenia klas sportowych: 

●  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr26, poz.232); 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 15 października 2012 r. w 
sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz 
szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz. 1129). 

 

 Skrócony regulamin ucznia klas sportowych: 

1. „Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 
obowiązujących w szkole. 

2. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań  
lekarskich ( wystawia lekarz medycyny sportowej) i przedłożenia ich Nauczycielowi-
trenerowi odpowiedzialnemu za  klasę. 

3. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa w wyznaczonych przez 
nauczyciela turniejach ,zawodach międzyszkolnych. 

4. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w 
trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu 
korzystania z sali gimnastycznej. 

5. Uczniowie klas sportowych za niewłaściwą postawę ( złe zachowanie lub 
niezadowalające wyniki w nauce) mogą być (na wniosek wychowawcy oraz trenera -
opiekuna klasy)  zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do 
czasu poprawy.  

6. Uczniowie klas sportowych, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i 
nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela-trenera  w 
porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać 
przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej,  

7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) 
wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek 
wychowawcy klasy oraz trenera opiekuna klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą 
zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w przypadku 
uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły 
rejonowej. 

8. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania 
powyższego regulaminu.   
 
Podpis opiekuna prawnego                                         Podpis dziecka 



Zał. 1 
       Proszowice, dnia ............................... 
 

 

................................................................ 
                           (Imię i nazwisko) 
 

 

     OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ............................................................... 
 

do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się  regulaminem klasy sportowej. 
 

 

         ........... ................................ 
          (podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 2                                                                             Proszowice, dnia ............................... 
 

 

................................................................ 
                           (Imię i nazwisko) 
 

 

     OŚWIADCZENIE 

 
 

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ............................................................ 
 

w testach sprawnościowych do klasy sportowej. Oświadczam, że nie ma żadnych 

 

 przeciwwskazań zdrowotnych do w/w  aktywności fizycznej. 
 

 

 

 

 

         ........... ................................ 
          (podpis) 

 


