Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie
Regulamin klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie

Podstawy prawne
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156),
 Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671)
 Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły
niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu
(Dz.U. z 2019 r poz.1641)
 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego
programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz.1569)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież
do ukończenia 21.roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21.a23. rokiem życia
(DZ.U. z 2019 r. poz.396)
I Postanowienia ogólne
1. Klasa sportowa kształci dzieci o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
2. Zadaniem klasy sportowej jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych
w szczególności przez:
a) Opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych
był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
b) Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów
wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach,
dydaktycznych,
c) Dla szczególnie uzdolnionych sportowo powoływanych na zgrupowania
stworzenie warunków do realizacji podstawy programowej w formie
indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu nauczania
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie prowadzi klasy sportowe o
specjalności tenisa.
4. Cykl kształcenia sportowego podzielono na II etapy. Pierwszy etap trwa 3 lata od
klasy I - III realizując rozszerzony program zajęć wychowania fizycznego. Drugi etap
trwa 5 lat od klasy IV – VIII realizujący program zajęć wychowania fizycznego, który
oparty jest na kontynuacji programu.
5. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje obiekty szkolne oraz obiekt tenisowy
Happy Match w Radzionkowie.
6. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy
dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
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7. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły
jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
8. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego
określonego w „Regulaminie rekrutacji do klasy sportowej”.
9. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się niniejszym
regulaminem.
II. Prawa ucznia klasy sportowej
Uczeń klasy sportowej ma wszelkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II
w Radzionkowie a ponadto:
1. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sportowej ze sprzętu
sportowego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły oraz obiektu sportowego
Happy Match.
2. Po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w
dniu następnym z zakresu materiału przerobionego w czasie swojej nieobecności.
3. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w
dokumentacji szkolnej.

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej:
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania statutu szkoły i innych obowiązujących
w szkole regulaminów.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej
poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny
3. Uczniowie klasy sportowej dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie
własnego poziomu sportowego. Aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych,
lekcjach wychowania fizycznego i posiadają strój sportowy odpowiedni do miejsca
zajęć.
4. Przestrzega polecenia nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarza sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących.
5. Przebywa na obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i przestrzega
regulaminów tych obiektów.
6. Reprezentuje godnie szkołę lub Stowarzyszenie SP 2 – Radzionków we wszystkich
imprezach i zawodach sportowych, do których zostaje wyznaczony przez trenera.
7. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i ma obowiązek dostarczenia
do trenera Orzeczenia lekarskiego z zdolności do uprawiania sportu.
8. Jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia ma obowiązek uczestniczyć biernie
w zajęciach (przebywa pod opieką nauczyciela lecz nie uczestniczy aktywnie w
zajęciach) do momentu dostarczenia zaświadczenia do nauczyciela/trenera
9. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w czasie zajęć wychowania fizycznego i
wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek.
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IV. Przeniesienie ucznia do innej klasy
1. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce
mogą być (na wniosek wychowawcy klasy) zawieszeni przez Dyrektora Szkoły
w zawodach lub treningach do czasu uzyskania poprawy
2. Uczniowie, klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub
wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez
dyrektora do klasy równorzędnej.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może zostać przeniesiony do
klasy równorzędnej.
4. Uczeń w trakcie ośmioletniego szkolenia w klasie sportowej nie może być członkiem
lub reprezentantem innego klubu ( dotyczy wyłącznie tenisa). Uczeń w trakcie tego
okresu na zawodach zawsze reprezentuje Szkołę lub Stowarzyszenie wspomagające
działalność klasy sportowej.
5. Uczeń może być wypożyczony do innego klubu na czas określony po podpisaniu
stosownej umowy (wypożyczenia zawodnika).
6. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii
lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia
sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do
oddziału szklonego działającego na zasadach ogólnych.
7. W przypadku przeniesienia uczniów z klasy sportowej do klasy równorzędnej istnieje
możliwość przyjęcia innych uczniów w ciągu roku szkolnego. Warunkiem przyjęcia
ucznia do klasy sportowej jest ocena poziomu sprawności fizycznej przez trenera.
Rodzice ucznia dostarczają niezbędne dokumenty do sekretariatu szkoły.
V Zasady przeniesienie ucznia
1. Przeniesienie ucznia do innej klasy odbywa się na następujących zasadach:
a) Na wniosek rodziców prawnych opiekunów.
b) Na wniosek trenera lub wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na przeniesienie ucznia do klasy równorzędnej po złożeniu
pisemnej prośby rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Wydaję decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej po spełnieniu procedur
zawartych w punkcie 1b.
VI Założenia organizacyjne
1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych
jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
3. Szkoła zapewnia uczniom klasy sportowej:
a) Odpowiednią bazę treningowa,
b) Odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej,
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c) Odpłatne organizowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych.
4. Rodzice powinni umożliwić dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
5. Uczniowie powinni:
a) Przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych
b) Przestrzegać zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zajęć,
c) Uczniowie klasy sportowej winni być reprezentantami szkoły lub
Stowarzyszenia SP2 Radzionków.
VII Założenia szkoleniowe
1. Dla wszystkich uczniów prowadzone jest szkolenie na podstawie opracowanego
programu przez trenera.
2. Szkolenie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy uczestniczą w zawodach i
osiągają sukcesy oraz posiadają ranking w Polskim Związku Tenisowym opracowuje
się IPN (indywidualny program nauczania) lub ITN (indywidualny tok nauki)
3. Do IPN lub ITN uczeń może być zakwalifikowany po udokumentowaniu swoich
sukcesów. Uzyskaniu pozytywnej opinii trenerów oraz złożenia wniosku do dyrektora
szkoły przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. W celu przyznania IPN lub ITN stosuje się przepisy zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub
toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz.1569)
5. Po zakwalifikowaniu ucznia do IPN lub ITN zasadę organizacji zajęć ustala się
indywidualnie z rodzicami ( prawnymi opiekunami).
6. Podczas realizacji IPN lub ITN szkoła współpracuje z innymi trenerami oraz
specjalistami, którzy nie są pracownikami szkoły.
7. Trener prowadzący zajęcia w ramach IPN lub ITN po każdym półroczu na
konferencjach plenarnych przekazuje informację na temat osiągniętych efektów.
8. IPN lub ITN przyznaje się uczniowi na dany rok szkolny. W przypadku słabego
zaangażowania i niskich wynikach w nauce na wniosek trenera lub wychowawcę
klasy uczeń może być odsunięty od realizacji IPN lub ITN po pierwszym półroczu.
9. Uczniom realizującym IPN lub ITN umożliwia się po uzgodnieniu z trenerem
rozwijanie swoich zdolności po przez współpracę z innymi klubami sportowymi.
VIII Przekształcenie klasy z oddziałem sportowym na klasę ogólną
1. W czasie trwania II etapu edukacyjnego klasa z oddziałem sportowym może być
przekształcona w klasę ogólną, jeśli:
 taką wolę wyrazi większość rodziców (przeprowadzenie ankiety wśród rodziców)
 wyniki nauczania u większości uczniów pogorszą się w znacznym stopniu
 uczniowie osiągają niskie efekty i wyniki sportowe
IX Postanowienia końcowe
1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć,
wyjazdów czy obozów sportowych przewidziane są kary zgodne ze Statutem Szkoły
Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie.
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2. Uczeń, który ma duże udokumentowane sukcesy sportowe na poziomie województwa,
kraju typuje się do nagród. Szkoła może wystąpić z wnioskiem o przyznanie
stypendium.
3. Rodzice ucznia winni ściśle współpracować z trenerem prowadzącym klasę sportową
w sprawie szkolenia sportowego ich dzieci.
4. Szkoła współpracuje z Urzędem Miejskim w Radzionkowie i Stowarzyszeniem Na
Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków na zasadach określonych w
zawartym porozumieniu.
5. Szkoła współpracuje z Centrum Tenisowym Happy Match gdzie odbywają się zajęcia
tenisa ziemnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.

