Regulamin klas sportowych
pod patronatem
KKS Lech Poznań i MUKS Poznań
Szkoły Podstawowej Nr 17
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu

opracowany na podstawie i w zgodności z :




Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, o Kulturze Fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113
z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752) oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 /
126 / 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603)
w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu
koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci
i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym
szkoleniem sportowym w ramach klas tworzonych w oparciu o umowę pomiędzy szkołą a KKS Lech
Poznań i MUKS Poznań.
2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem oraz
Statutem Szkoły, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak
podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczny z rezygnacją z klasy sportowej.
3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych o specjalności:
- piłka nożna - dla chłopców od klasy I do klasy VI,
- piłka koszykowa – dziewcząt od klasy IV do klasy VI.
4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi
zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada właściwy wicedyrektor oraz
trenerzy klas sportowych. Równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących
szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (zgodnie z ustalonym
zakresem obowiązków).
I. Organizacja klas
1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania piłki nożnej
i piłki koszykowej.
2. Liczba uczniów w klasach sportowych nie powinna w zasadzie przekroczyć 26 osób.
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie poczynając od klasy I szkoły podstawowej. Zasady
naboru określa poniższy regulamin.
4. Program zajęć sportowych obejmuje następujące etapy szkolenia:
a) wstępny - obejmujący klasy I – III i zakończony selekcją do dalszego szkolenia;
b) wszechstronny - obejmujący uczniów klas IV – VI.
5. Liczbę godziny zajęć sportowych ustala się corocznie, podczas opracowania projektu
organizacyjnego szkoły (po konsultacji z organem prowadzącym).
6. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny
sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej.
7. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie
ważnego zaświadczenia lekarskiego.
8.1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują:
1) ogólne badania lekarskie (w klasach I-III);
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia (klasy
IV-VI);
3) wydanie zaświadczenia( w klasach I-VI).
8. 2. Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku
do dzieci i młodzieży uprawiających sport amatorski obejmują:
1) badanie ogólnolekarskie;
2) pomiary antropometryczne;
3) badanie ortopedyczne;
4) próbę wysiłkową;
5) przegląd stomatologiczny;

6) elektrokardiogram;
7) badanie ogólne moczu, OB, składu morfologicznego krwi;
8) konsultację laryngologiczną;
9) konsultację okulistyczną;
9. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:
- co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w pkt. 1-3,
- co roku - w przypadku badań, o których mowa w pkt. 4-7,
- co dwa lata - w przypadku badań, o których mowa w pkt. 8 i 9.
10. Za przeprowadzenie, zgodnie z postanowieniami, badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia.
11. Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony trener.
12. W razie niedostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich, przez dłużej niż trzy
miesiące, dyrektor szkoły na wniosek trenera może przenieść ucznia do klasy.
13. W uzasadnionych przypadkach uczeń, którzy ze względu na kontuzję nie bierze udziału
w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
13. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca, a zajęcia
sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów.
14. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania
oraz:
a) mecze towarzyskie oraz turnieje;
b) letnie i zimowe obozy sportowe lub zamiennie zajęcia w szkole podczas wakacji
(jeśli są organizowane).
Wyżej wymienione formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Kwalifikacji oraz zwolnienia
dokonuje wyznaczony trener. Mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego
szkolenia.
15. Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki. Pełną
odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice.
II. Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców
1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:
a) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej;
b) podstawową opiekę medyczną;
c) odpowiednią bazę treningową;
d) podstawowy sprzęt sportowy.
2. Rodzice powinni w szczególności:
a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych;
b) włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji meczów i wyjazdów;
c) decydować o miejscu i czasie organizacji obozów szkoleniowych;
d) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.
3. Uczniowie powinni:
a) przestrzegać wszystkie wewnętrzne regulaminy szkolne;
b) być reprezentantami szkoły w zawodach sportowych w Polsce oraz podczas wyjazdów
zagranicznych;
c) uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców korzystać
mogą z pomocy szkoły lub klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły).
4) Uczeń nieprzestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do klasy nie sportowej,
szczególnie w razie:
- notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli jego zachowanie
ocenione zostanie na nieodpowiednie;
- stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych
używek;
- osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;
- częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz meczów bez
usprawiedliwienia;

- stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom,
a) decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek właściwego wicedyrektora
poparty opinią trenera i wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa;
b) o fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na miesiąc przed
terminem;
c) stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym
czasie, bez zachowania postanowień pkt. b.
5) Uczeń zostaje zawieszony w zajęciach treningowych na okres wyznaczony przez trenera
prowadzącego w przypadku gdy:
- uczeń systematycznie nie przestrzega regulaminu zachowania obowiązującego w szkole lub
w sposób drastyczny dopuszcza się jego złamania;
- jego wyniki dydaktyczne, a także sportowe są słabe i wymagają poprawy;
- wychowawca zgłasza takie postanowienie w celu poprawy zachowania i wyników dydaktycznych
ucznia.
III. Postanowienia końcowe
1. Działalność klas sportowych finansowana jest przez Miasto Poznań w ramach subwencji oświatowej
oraz przez kluby sportowe i firmy patronackie.
2. Sposób finansowania i formy współpracy z klubami, firmami będą każdorazowo formułowane
w postaci odpowiednich umów patronackich.

………………..
Trener klasy

………………………..
Wychowawca klasy

…………………………
Dyrektor szkoły

KLASA …..
Akceptuję Regulamin klas sportowych pod patronatem KKS Lech Poznań i MUKS Poznań
Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Podpis ucznia

