
Regulamin klas sportowych  

w Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 

 

Rozdział 1  

Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. poz. 60) 

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) 

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

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671) 

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

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

 

Rozdział 2 

Informacje ogólne: 

1. Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu prowadzi klasy sportowe. 

2. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 5 lat. Klasy z rozszerzonym programem 

koszykówki  dziewcząt i  chłopców powoływane są od poziomu klas IV i realizują 

program odpowiednio do klasy VIII. 

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

współpracę z klubem MKS ,,Zryw”. 

 

Rozdział 3 

Zasady rekrutacji: 

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

jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

2. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 



1) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności 

do uprawiania koszykówki  wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej lub lekarza rodzinnego; 

2) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonej próby sprawności 

fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną; 

3) przedstawił pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) - oświadczenie  

3. Warunkiem przystąpienia ucznia do Próby Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze 

złożenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przyjęcia do 

klasy sportowej. 

4. Wymagane dokumenty: 

1) podanie (zał. nr 1); 

2) oświadczenie rodziców (zał. nr 2); 

3) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

 

Rozdział 4 

Prawa ucznia klasy sportowej: 

Uczeń klasy sportowej podlega prawom ucznia zgodnie ze statutem Szkoły Podstawowej nr 

15 w Toruniu a ponadto: 

1. korzysta z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu 

problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, do pomocy 

dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze); 

2. ma prawo do korzystania z opieki nauczyciela-opiekuna grupy sportowej, ze sprzętu 

sportowego oraz infrastruktury sportowej szkoły; 

3. po kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w 

dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności; 

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

w dokumentacji szkolnej jako nieobecność a odnotowywana jest jako „zawody 

sportowe”. 

 

Rozdział 5 

Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów, które 

obowiązują w SP nr 15 w Toruniu. 



2. Uczeń klasy sportowej oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do 

terminowego przeprowadzania badań lekarskich. 

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

zawodach, w których bierze udział szkoła. 

4. 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. 

5. 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 trenerem). 

6. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do 

dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, 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 nauczyciela lub 

wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez 

Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej. 


