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REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ 

W GOSTYNINIE 

 

Opracowany na podstawie i w zgodności z: 

   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 

oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129),  

   Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze 

zm.),  

   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 sportowych.  

2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym 

regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego 

akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z 

klasy sportowej.  

3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi klasy sportowe.  

4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami 

programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z 

wychowania fizycznego o 6 godzin.  

5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada Dyrektor Szkoły oraz 

nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia specjalistyczne, równocześnie 

reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w 

kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu obowiązków).  

6. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje własną bazę sportową oraz Halę MOSiR 

na mocy odrębnej umowy, jak również inne obiekty (basen).  
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POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Klasa sportowa realizuje  cztery godziny  podstawy programowej z wychowania 

fizycznego i  sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania i gier 

zespołowych. 

1. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony 

przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie 

ramowego planu nauczania.  

2. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy 

dotyczące szkolnictwa sportowego.  

3. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

określonego w „Warunkach rekrutacji do klasy czwartej sportowej”, znajdujących się 

w dokumentacji Szkoły.  

4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy 

sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego 

negatywnej oceny wystawionej przez  nauczyciela wf  lub nie złożenie odpowiednich 

dokumentów w określonym terminie /np. zaświadczenia lekarskiego/.  

5. Uczeń nie przestrzegający 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 

6. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciel w-f i 

wychowawcy. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni 

powinni być na miesiąc przed terminem.  

7. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie 

ucznia w każdym czasie.  

8. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu 

nauczania oraz:  

a) zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych, 

b) zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych np. Turniej ORLIKA, 

TYMBARKU itp., 

c) zielone szkoły, rajdy  

9. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przez 

uprawnionego lekarza specjalistę potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka. 

PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ  

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Gostyninie oraz:  

 ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela-opiekuna grupy 

sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia 

nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu 

trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),  

 ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań określają 

odrębne przepisy),  

 ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze 

sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,  
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 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, 

 absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w 

dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest w e-dzienniku jako 

„ns”  (nieob. usp. p.s.). 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

1. Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów 

obowiązujących uczniów w SP 1 w Gostyninie, a ponadto ma obowiązek: 

o obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy 

odpowiedni do miejsca zajęć,  

o reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach 

sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z 

programu szkoleniowego,  

o uczestniczyć w obozach sportowych,  

o poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-

lekarskiej,  

o dbać o reprezentacyjny strój sportowy ( koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, 

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia 

sportowego,  

o przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,  

o przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i 

podporządkować się regulaminowi tych obiektów,  

o przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania 

fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych 

zasad stosowanych w czasie obozów i wycieczek,  

o długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować 

zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 

30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza przychodni.  

o z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej 

dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych,  

o poinformować niezwłocznie (co najmniej na miesiąc przed) o niemożności 

uczestnictwa w organizowanym obozie, czy (najpóźniej na 2 dzień po 

ogłoszeniu listy uczestników) zawodach zapowiadanych w procesie szkolenia.  

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole.  

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.  

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i 

zawodach, w których bierze udział szkoła bądź UKS „OLIMPUS”.  

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie 

trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w 

przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do 

przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.  

6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce 

mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu 

poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem wf).  
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7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się 

do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą 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. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) 

wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek 

nauczyciela lub wychowawcy 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.  

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego 

regulaminu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w 

nauce przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły, a ponadto może ponieść karę 

w postaci:  

o pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego,  

o pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,  

o pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym/zielonej szkole/,  

o usunięcia z obozu sportowego/zielonej szkole/ 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 nauczyciel wychowania fizycznego w 

porozumieniu z wychowawcą klasy.  

3. W razie wycofania się z udziału w obozie/zielonej szkole/ lub zawodach w terminie 

innym niż podany w regulaminie, uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) 

ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych formach.  

4. 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 lub klubu) .  

 

 

 

 

 

 

 

………………                       .. ………………………..                       ………………………… 

 Nauczyciel wf                              Wychowawca klasy                                 Dyrektor szkoły 
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KLASA ….... 

Akceptuję Regulamin klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w 

Gostyninie 

 

L.p. Podpis rodzica (opiekuna prawnego) Podpis ucznia 
1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

11. 

 

  

12. 

 

  

13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

19. 

 

  

20. 

 

  

21. 

 

  

22. 

 

  

23. 

 

  

24. 

 

  

25. 

 

  

26.  
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WARUNKI REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ 

W GOSTYNINIE 

Za rekrutację do klas sportowych odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego, 

prowadzący klasę w danym roczniku.  

 

1.      Kandydatem do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie może być 

uczeń, który: 

         ukończył trzecią klasę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie i uzyskał odpowiednią ilość 

punktów  z przeprowadzonego testu sprawnościowego, 

         wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez uprawnionego lekarza, 

         posiada zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

          Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

1. Kandydaci do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie składają w 

określonym terminie następujące dokumenty: 

         wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (na formularzu szkolnym), 

         zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania sportu, 

         pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

 

2.  Świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej musi zostać złożone do końca 

czerwca /danego roku/ 

            Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej, dyrektor szkoły do dnia 01.02 

/danego roku/ powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

2.  W skład komisji wchodzą: 

         dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, 

         nauczyciele wyznaczeni przez Radę Pedagogiczną, 

         nauczyciel – instruktor prowadzący zajęcia w danym roczniku. 

3.  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

         podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 

         prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, 

         przeprowadza test sprawności ogólnej, 

         sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego 

         ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej, Szkoły Podstawowej nr 1 

Kwalifikowanie kandydatów  
1.    Podstawą przyjęcia kandydata do klasy czwartej sportowej jest: 

         świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej, 

         wyniki testu sprawnościowego, 

         dobry stan zdrowia potwierdzony przez uprawnionego lekarza, 

         dobre wyniki w nauce i zachowaniu. 

2.      O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydują: 

         wyniki testu sprawności, 

         ocena opisowa na świadectwie 

 zgoda rodziców o uczestnictwie dziecka w klasie sportowej 

         dobry stan zdrowia potwierdzony przez uprawnionego lekarza, 
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TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 
dla kandydatów do IV klasy szkoły podstawowej 

 

Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu dwóch dni. Jeśli cały test 

stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzymałość mierzyć na końcu. Ze 

sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego, 

bezpośrednio przed ich właściwym wykonaniem.  

Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, tenisówki), po 

dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone ściśle 

według instrukcji.  

Sposób wykonania prób 

1. Skok z miejsca:   

 

Ćwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami za linią, po czym z 

jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, na materac.  

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość 

skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na 

plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Sprzęt i pomoce.  

Twarde 2 materace, położone wzdłuż jeden za drugim. Przed materacami wyznaczona jest 

linia startowa. Taśma miernicza, kreda.  

 

 

      2. Rzut piłką lekarską 

 

Ćwiczący wykonuje rzut piłką lekarską oburącz z miejsca w tył, nie przekraczając linii rzutu. 

Rzut wykonuje się trzykrotnie. Liczy się najdłuższy rzut. Pomiar z dokładnością do 10 cm. 

Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu. 

 

 

      3. Bieg wahadłowy:   

 

Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej 

linii (odległość 10 m), podnosi woreczek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie 

woreczek (woreczek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi woreczek i wracając 

kładzie go ponownie na linii. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony 

z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi woreczek znajduje się 

na wyznaczonej linii. Próba zostaje unieważniona, gdy woreczek jest na linie wrzucony. Tak 

wykonaną próbę należy powtórzyć. Sprzęt i pomoce: czasomierz, dwa woreczki.  

 

 

 

 

Punktacja zawarta została w tablicach punktacyjnych. 
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TABELA PUNKTACJI 

DLA KANDYDATÓW DO IV KLASY 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

 

 

 

DZIEWCZĘTA 
 

 

PUNKTY 

 

SKOK Z MIEJSCA 

(cm) 

RZUT PIŁKĄ 

LEKARSKĄ 1 KG 

(m) 

BIEG 

WAHADŁOWY 

(s) 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

140 i wyżej 

120 – 135 

100 – 115 

80 – 95 

60 – 75 

55 i niżej 

  

4,40 i wyżej 

3,80 – 4,30 

2,70 – 3,80 

2,0 – 2,60 

1,0 – 1,90 

0,90 i niżej 

6,0 i niżej 

7,0 – 6,1 

7,8 – 7,1 

8,3 – 7,9 

9,5 – 8,4 

9,6 i niżej 

 
 

 

 

 

 

CHŁOPCY 
 

 

PUNKTY 

 

SKOK Z MIEJSCA 

(cm) 

RZUT PIŁKĄ 

LEKARSKĄ 1 KG 

(m) 

BIEG 

WAHADŁOWY 

(s) 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

150 i wyżej 

140 – 145 

120 – 135 

100 – 115 

80 – 95 

75 i niżej 

5,30 i wyżej 

4,40 – 5,20 

3,70 – 4,30 

2,80 – 3,60 

2,0 – 2,70 

1,90 i niżej 

6,5 i niżej 

7,3 – 6,6 

8,5 – 7,2 

9,3 – 8,6 

10,4 – 9,2 

10,5 i niżej 
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ZESTAWIENIE SPRAWDZIANÓW 

 

w klasie .......  w roku szkolnym ............................... 

Nauczyciele:.................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko 

skok w 

dal z 

miejsca 

Ilość 

punkt

ów 

Rzut piłką 

lekarską     

1 kg 

Ilość 

punkt

ów 

Bieg 

zwinnościo

wy 

Ilość 

punkt

ów 

Razem  

1.        

2.  
       

3.  
       

4.  
       

5.  
       

6.  
       

7.  
       

8.  
       

9.  
       

10.  
       

11.  
       

12.  
       

13.  
       

14.  
       

15.  
       

 

R – m klasa uzyskała : ............. punktów. 

 

 

Punktacje do poszczególnych zadań testowych opracowane zostały w oparciu o 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. 


