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REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 
Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi 

im. Jana Parandowskiego w Gdańsku 

 
 

 

 

 

 

Regulamin ma na celu ustalenie praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci 

zakwalifikowanych do ukierunkowanego szkolenia sportowego. 

 
Opracowany jest na podstawie i w zgodności z: 

 

art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 ( Dz.U..2020.2138       

z dnia 2020.12.02) w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego  

 
1. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych w 

następujących dyscyplinach: 

• Łyżwiarstwo figurowe 

• Hokej na lodzie 

• Piłka ręczna dziewcząt 

• Piłka ręczna chłopców 

• Short- track- zajęcia międzyoddziałowe. 

2. Uczniowie klas sportowych realizują programy nauczania wychowania fizycznego zgodne z 

wymaganiami podstawy programowej oraz programy szkolenia opracowane przez polskie związki 

sportowe i zalecanymi przez MEN. 

3. Rekrutację uczniów do klas sportowych określa regulamin naboru uczniów uzdolnionych 

sportowo. 

4. Uczniowie zobowiązani są realizacji podstawowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz 

przydzielonych godzin zajęć sportowych dla danej klasy. 

5. Uczniowie, którzy brali udział w zawodach sportowych w danym dniu i skończyli zawody około 

godz. 22.00, są zwolnieni z 3 pierwszych zajęć lekcyjnych następnego dnia.  Natomiast uczniowie, 

którzy wrócili z zawodów około godz. 24.00, są zwolnieni ze wszystkich lekcji dnia następnego. 

6. Uczeń klasy sportowej posiada zaświadczenie o stanie zdrowia sportowca i dba o aktualne 

badania lekarskie. 

7. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w 

których bierze udział szkoła. 

8. 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 sal 
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gimnastycznych, baletowych i tafli lodowych. 

9. Za osiągnięcia sportowe uczeń może być typowany do Nagrody Dyrektora i Nagrody Prezydenta 

Miasta Gdańska lub jednorazowego stypendium na koniec roku szkolnego. 

10. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez 

Dyrektora szkoły lub uchwałą rady pedagogicznej w rozgrywkach, turniejach i zawodach 

sportowych, do czasu poprawy i przywrócenia na wniosek wychowawcy klasy z porozumieniu         

w trenerem. 

10. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub złe wyniki w nauce mogą 

zostać uchwałą rady pedagogicznej przeniesieni do klasy równoległej. 

11. Uczniowie klas sportowych muszą posiadać zamienny strój (dwuczęściowy: spodenki lub dres 

i koszulkę) oraz zamienne obuwie podczas zajęć sportowych. Strój musi być czysty i schludny. 

 

Regulamin obowiązuję od dnia 20 października 2021 r. 
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Czytelny podpis obojga rodziców (opiekunów prawnych) według listy w dzienniku klasy 

sportowej: 

 

 
 

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. ....................................................................... 

27. . ....................................................................... 

28. ....................................................................... 
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