
Regulamin naboru uczniów  

do klas sportowych lekkoatletycznych 

w Szkole Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego  

we Wrocławiu 

Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

DZ.U.2017.671 z dnia 2017.03.29  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach  DZ.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22. Rozdział 3 Wychowanie fizyczne, 

sport i turystyka.  

 

I. Zasady rekrutacji do klas sportowych  

1. Kandydatem do klas czwartych sportowych może być: uczeń, który w danym roku 

kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 45 im. Janusza 

Kusocińskiego we Wrocławiu z dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu, wykaże się 

umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego, z bardzo 

dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza, jest uczniem innej szkoły podstawowej, 

ukończył klasę trzecią i osiągnie wysokie wyniki testu sprawnościowego organizowanego 

przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej placówki.  

2. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy placówki.  

II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych  

1. W celu przeprowadzenia naboru do klas czwartych sportowych Dyrektor Szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.  

2. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący;  

b) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku;  

c) wychowawcy klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 45 we Wrocławiu. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:  

a) podaje do wiadomości uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o warunkach 

rekrutacji; 

b) przeprowadza test sprawności ogólnej uczniów klas trzecich.  

Ocena zdolności motorycznych odbywa się na podstawie czterech prób:  

 

 bieg wahadłowy 3 x 10 m – próba szybkości i zwinności;  

 skok w dal z miejsca – próba mocy, nadawanie przyśpieszenia własnemu ciału; 



 bieg 4 minuty – próba wytrzymałości; 

 rzut piłką lekarską – próba siły.  

III. Wymagana dokumentacja dziecka:  

 podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do klasy sportowej; 

 orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez 

lekarza; 

 oryginał świadectwa ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza 

szkoły), opinia wychowawcy klasy o dziecku;  

 oświadczenie obydwojga Rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się  

z regulaminem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia. 

IV. Ustalenia końcowe  

1.Ostateczny skład klas IV sportowych zatwierdza dyrektor, wicedyrektor wspólnie  

z nauczycielami wychowania fizycznego.  

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.  

3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji 

na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.  

4. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

Regulamin klasy sportowej lekkoatletycznej  

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego  

we Wrocławiu 

I. Postanowienia ogólne  

1. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego we Wrocławiu prowadzi klasy 

sportowe wg zasad określonych w Statucie Szkoły.  

2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa5 lat.  

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

szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.  

4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak 

i uczeń mieszkający poza jej rejonem.  

5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

określonego w „Zasadach naboru do klas sportowych”.  

II. Prawa ucznia klasy sportowej  

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza 

Kusocińskiego a ponadto:  



1) ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej  

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu  

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

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

odrębne przepisy);  

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

sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły;  

4) po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być 

nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie 

swojej nieobecności;  

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

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

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej  

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu Szkoły 

Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, a ponadto ma obowiązek:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania 

fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć;  

2) reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych  

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza 

imprez sportowych; 

3) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej;  

4) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty, sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia 

wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,  

5) przestrzegać poleceń nauczyciela wychowania fizycznego w czasie prowadzonych zajęć, nie 

stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących; 

6) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania 

fizycznego i podporządkować się regulaminowi tych obiektów;  

8) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego  

i wyjazdów sportowych.  

IV.  Postanowienia końcowe  

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

fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego może ponieść karę w postaci: pozbawienia prawa 

reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie 

sportowym, 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.  

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego  

w porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.  



3. Uczeń klasy sportowej powinien: być obowiązkowy i sumienny, aktywnie uczestniczyć  

w lekcji, wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą, brać aktywny udział 

w zawodach sportowych przynosząc szkole zaszczyt ze swych osiągnięć, wzorowo 

zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły, pomagać w rozwiązywaniu 

konfliktów między uczniami oraz właściwie oceniać zachowanie się innych dzieci. 

4. Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej który: nie realizuje obowiązku 

szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje 

programu klasy sportowej), wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz 

nauczycieli, nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania, dewastuje mienie szkolne, 

stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych, nie bierze 

udziału w zawodach sportowych, ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do 

uprawiania sportu. Akceptacja w/w regulaminu przez rodziców: Po zapoznaniu się  

z regulaminem klas sportowych, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się w imieniu 

mojego dziecka: ..............................................................do jego przestrzegania. W przypadku 

naruszenia i łamania w/w regulaminu, przyjmuję do wiadomości decyzję Rady Pedagogicznej 

o przeniesieniu dziecka do klasy niesportowej, bądź do właściwej szkoły rejonowej.  

Podpis rodziców lub opiekunów.  


