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REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁĄMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W POZNANIU

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 671
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Poznań;
Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich;
Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich;
Klubie – należy przez to rozumieć SKS POZNAŃSKĄ 13 lub AZS Poznań
Koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora sportu szkoły;
Trenerze – należy przez to rozumieć trenera prowadzącego poszczególny zespół/klasę
sportową;
Klasie – należy przez to rozumieć klasę sportową, składająca się z uczniów tego samego
rocznika lub o rok wcześniej rozpoczynających edukację szkolną;
Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia klasy 1-8 szkoły podstawowej, będącego
równocześnie zawodnikiem klubu sportowego SKS POZNAŃSKA 13 lub AZS Poznań.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły
objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych.
2. Klasy te tworzy się na podstawie umów zawartych pomiędzy: Miastem Poznań,
szkołą oraz klubem SKS POZNAŃSKA 13 lub Miastem Poznań, szkołą oraz klubem
AZS Poznań.
3. Uczeń zakwalifikowany do klasy sportowej posiada przynależność klubową.
4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami
programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin
z wychowania fizycznego i realizują program specjalistycznego szkolenia
sportowego.
5. Z konieczności uczestnictwa w różnorodnych typach zawodów sportowych
uczniowie klasy sportowej powinni być aktywnymi członkami klubu sportowego
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6.
7.
8.
9.

SKS POZNAŃSKA 13 lub klubem AZS Poznań, w wyjątkowych sytuacjach, za
zgodą dyrektora szkoły i w porozumieniu z Klubem, mogą być aktywnymi
członkami innych klubów sportowych.
Przynależność klubowa definiowana jest poprzez złożenie stosowej deklaracji
przez rodzica i zawodnika do klubu na dany sezon i rok szkolny.
W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika lub rezygnacji ze
szkolenia w ciągu sezonu (roku szkolnego) musi być ona niezwłocznie zgłoszona
do Dyrektora Szkoły.
Liczbę godzin zajęć sportowych w oddziałach ustala się corocznie podczas
opracowania projektu organizacyjnego szkoły - po konsultacji z organem
prowadzącym.
Nadzór i odpowiedzialność za właściwą realizację programu szkolenia sprawują:
a) koordynator sportu szkoły,
b) trener prowadzący.
§2
KWALIFIKACJE DO SZKOLENIA

1. Klasy tworzy się spośród kandydatów tego samego rocznika lub wcześniej o rok
rozpoczynających edukację szkolną, którzy zakwalifikowani zostali na podstawie
testów sprawnościowych i innych kryteriów określanych corocznie w
regulaminie naboru.
2. Oceny poziomu sportowego podczas naborów dokonuje zespół trenerów SKS
POZNAŃSKIEJ 13 lub AZS Poznań powołany przez dyrektora szkoły.
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się na podstawie:
a) naboru właściwego – zgodnie z kalendarzem naboru, do klasy 1 i 4 szkoły
podstawowej, na podstawie zasad określonych w regulaminie naboru,
b) procesu uzupełniającego – w każdym momencie cyklu kształcenia, na
wniosek trenera prowadzącego do koordynatora sportu szkoły i za zgodą
dyrektora szkoły.
4. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Szkoły do klas sportowych mogą
zostać zakwalifikowani uczniowie uprawiający inne dyscypliny sportu, będący
aktywnymi członkami innych klubów sportowych.
§3
ORGANIZACJA KLAS
1. Uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej podlegają: (nie dotyczy uczniów,
o których mowa w §2. pkt.4)
a) systematycznej obserwacji predyspozycji sportowych przez trenerów,
b) systematycznej obserwacji postępów w nauce,
c) systematycznej obserwacji zachowania.
Wyżej wymienione obszary (a, b i c) tworzą kompletną ocenę ucznia klasy
sportowej.
2. W roku szkolnym i danym sezonie dokonuje się czterech kompletnych ocen
ucznia klasy sportowej wg terminarza - ostatni tydzień października, koniec I
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semestru, ostatni tydzień kwietnia i koniec II semestru w terminie 3 dni po
wystawieniu przewidywanej oceny końcowo rocznej (nie dotyczy uczniów, o
których mowa w §2. pkt.4) – ocena przewidywana KOU (dotyczy ostatniej oceny)
i ocena KOU końcowo roczna po Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej..
3. Na kompletną ocenę ucznia klasy sportowej składają się:
a) ocena sportowej predyspozycji (pozytywna, negatywna, warunkowa),
b) ocena postępów i wyników w nauce (pozytywna, negatywna,
warunkowa),
c) ocena z zachowania (pozytywna, negatywna, warunkowa).
4. Obserwacja predyspozycji zakończona jest oceną predyspozycji sportowej:
pozytywną, negatywną lub warunkową (np. w przypadku kontuzji, choroby
zawodnika).
5. Wszyscy zawodnicy podlegają ocenie predyspozycji w zakresie specjalizacji
dyscypliny, jak również w obszarze ogólnorozwojowym.
6. Ocena postępów i wyników w nauce określana jest na podstawie oceny opisowej
(klasy 1-3 SP) oraz na podstawie ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym (klasy
4-8). Uczeń może otrzymać również tzw. ocenę warunkową np. w przypadku, gdy
jest w trakcie poprawiania oceny z danego przedmiotu.
7. Ocena z zachowania wynika z systemu wychowawczego: opisowego klas 1-3 SP
i punktowego na poziomie 4-8 SP.
8. Za ocenę pozytywną uznaje się zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre i
poprawne. Za ocenę negatywną uznaje się zachowanie: nieodpowiednie i
naganne – oceny na koniec semestru i roku szkolnego.
9. Ocena z zachowania dokonywana w październiku i kwietniu danego roku
szkolnego w klasie sportowej ustalana jest przez zespół składający się z
wychowawcy i trenera, którzy analizują liczbę zdobytych punktów w danym
podokresie, zasięgają opinii na temat ucznia u nauczycieli uczących w szkole.
10. Ocena warunkowa może występować w przypadku
zachowania
nieodpowiedniego przy indywidualnym kontrakcie wychowawczym lub na
wiosek wychowawcy po analizie zachowania danego ucznia.
11. Ocena w każdym z obszarów: sportowej predyspozycji, postępów i wyników w
nauce oraz zachowania ustalana jest według zobiektywizowanych kryteriów, ale
w indywidualnym odniesieniu do ucznia.
12. Kompletna ocena ucznia wpływa bezpośrednio na przynależność ucznia do klasy
sportowej. W przypadku uzyskania przez ucznia w trzech obszarach oceny:
pozytywnej lub warunkowej podopieczny kontynuuje szkolenie i edukację w
oddziale sportowym do kolejnej oceny okresowej lub końcowej – rocznej.
Otrzymanie chociażby jednej oceny negatywnej w dowolnym obszarze może
skutkować przesunięciem ucznia z oddziału sportowego do oddziału
ogólnodostępnego.
13. Przesuniecie ucznia do oddziału ogólnodostępnego na podstawie oceny
negatywnej na koniec I semestru odbywa się w ciągu 7 dni od daty jej
wystawienia. W przypadku oceny negatywnej końcoworocznej - zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego.
14. W szczególnych przypadkach (wynikających z regulaminów szkolnych) dyrekcja
szkoły może podjąć decyzję o innym terminie przesunięcia ucznia, czasowego lub
trwałego, do klasy ogólnej.
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15. Po przesunięciu czasowym (określony termin), poprawie zachowania i wyników
w nauce uczeń powraca do oddziału sportowego.
16. W przypadku ucznia, który wykazuje brak poprawy zachowania lub ocen w
oddziale ogólnodostępnym zespół wychowawczy (wychowawcy klasy ogólnej
oraz sportowej i trener klasy sportowej) może podjąć decyzję o przedłużeniu
przesunięcia ucznia.
17. Dopuszcza się możliwość skrócenia kary czasowej ucznia o jeden tydzień na
wniosek trenera i wychowawcy – do Dyrekcji Szkoły – poparty opinią nauczycieli
uczących w danym oddziale.
18. Informacja o kompletnej ocenie ucznia jest skutecznie przekazywana przez
danego trenera klasy:
a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku oceny
negatywnej rodzic/prawny opiekun w najszybszym terminie kontaktuje
się z wychowawcą klasy i trenerem,
b) poprzez rozmowę z uczniem/zawodnikiem i rodzicem/prawnym
opiekunem.
19. Obserwacja predyspozycji sportowych odbywa się podczas zajęć treningowych,
obozów sportowych i zawodów (mecze mistrzowskie i kontrolne, turnieje).
20. Podstawowymi kryteriami oceny predyspozycji sportowej są:
a) obecności na zajęciach treningowych i zawodach,
b) zaangażowanie na zajęciach treningowych i zawodach,
c) właściwy stosunek do obowiązków zawodniczych i kadry szkoleniowej,
d) postępy w zakresie specjalizacji - przygotowanie: techniczne, taktyczne,
motoryczne i psychiczne.
21. W przypadku częstej nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika (powyżej
50%) na zajęciach treningowych i zawodach mimo postępu w specjalizacji
sportowej uczeń może otrzymać ocenę warunkową lub negatywną.
22. W razie uwag dotyczących postępów sportowych, edukacyjnych
i wychowawczych organem odwoławczym jest dyrekcja ZSMS nr 2 Szkoły
Podstawowej nr 13 w Poznaniu. Kolejnym organem odwoławczym od decyzji
Dyrektora Szkoły jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
23. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora wychowawca,
a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów.
24. Szkolenie sportowe obejmuje obowiązkowe zajęcia prowadzone na terenie
szkoły i poza jej obszarem za zgodą Dyrektora Szkoły wynikające z planu
nauczania oraz:
a) mecze prowadzone w ramach rozgrywek ligowych;
b) mecze kontrolne i turnieje;
c) letnie i zimowe obozy sportowe lub zajęcia w szkole podczas wakacji
lub ferii.
25. Kwalifikacji oraz zwolnienia z powyższych zajęć dokonuje wyznaczony trener.
26. Uczestnictwo w tych zajęciach ma znaczący wpływ na rozwój i ocenę ucznia w
dalszym szkoleniu.
27. Obozy szkoleniowe, mecze ligowe i kontrolne organizowane są przez Klub w
porozumieniu ze Szkołą.
§4
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW
1. Szkoła zapewnia uczniom klas:
a) wykwalifikowaną kadrę szkoleniową;
b) odpowiednią bazę treningową;
c) podstawową opiekę medyczną;
d) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej.
2. Rodzice powinni w szczególności:
a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach
sportowych,
b) być w stałym kontakcie z kadrą trenerską (zebrania szkolne i
wewnętrzne grupy szkoleniowej),
c) systematycznie kontaktować się z wychowawcą klasy,
d) systematycznie kontrolować dziennik elektroniczny,
e) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich
(dostarczyć je trenerowi prowadzącemu).
3. Uczniowie powinni:
a) przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych;
b) być reprezentantami szkoły w zawodach sportowych w Polsce oraz
podczas wyjazdów zagranicznych.
4. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania
określonej dyscypliny sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny
sportowej.
5. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach
sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
6. Za przeprowadzenie, zgodne z postanowieniami, badań lekarskich odpowiadają
rodzice ucznia.
7. Za kontrolę posiadania aktualnych badań lekarskich odpowiada wyznaczony
trener.
8. Brak ważnych badań lekarskich eliminuje ucznia klasy z udziału w zajęciach
sportowych, jak i meczach kontrolnych, mistrzowskich, obozach oraz turniejach.
9. W razie niedostarczenia przez rodziców ważnych badań, przez dłużej niż jeden
miesiąc, dyrektor na wniosek trenera może przenieść ucznia do oddziału
ogólnodostępnego.
10. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub
opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia
szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego semestru lub nowego roku
szkolnego do oddziału ogólnodostępnego.
11. O każdym przypadku urazu sportowego ucznia i braku możliwości wzięcia
udziału w różnych formach aktywność ruchowej – zawodnik lub rodzic informuje
w możliwie najszybszy sposób trenera prowadzącego.
12. W uzasadnionych przypadkach uczeń, którzy ze względu na kontuzję nie
może trenować, uczęszcza na pozostałe zajęcia edukacyjne prowadzone w
danym oddziale. W takim wypadku trener prowadzący określa zadania i formę
obecności kontuzjowanego zawodnika w zajęciach sportowych (np. w
charakterze obserwatora). Po konsultacji z Trenerem Rodzic może zwolnić
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dziecko z pierwszych i/lub ostatnich zajęć, informując z odpowiednim
wyprzedzeniem wychowawcę i trenera poprzez dziennik elektroniczny.
13. W przypadku uczniów naruszających regulamin klasy sportowej, łamiących
przyjęte w szkole normy i utrzymujących dużą liczbę punktów ujemnych z
zachowania trener może stosować następujące konsekwencje:
a) odsunięcie od gry w meczach ligowych, kontrolnych bądź turniejach;
b) czasowa zmiana charakteru uczestnictwa w treningu;
c) czasowe przeniesienie do klasy ogólnodostępnej– zgodnie z § 3 pkt. 12-18.
O zastosowaniu kar z podpunktu: a i b decyduje osobiście trener, natomiast
podpunkt c wymaga konsultacji z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą.
14. W sytuacjach, o których mowa w pkt.13 dyrektor szkoły może również podjąć
decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnodostępnej na stałe.
15. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnodostępnej podejmuje dyrektor na
wniosek koordynatora sportu szkoły poparty opinią trenera
i
wychowawcy.
16. O fakcie przeniesienia ucznia do klasy ogólnodostępnej rodzice powiadomieni są
w możliwym najszybszym terminie przez szkołę.
17. W przypadku § 4 pkt. 14 i pkt.15 regulaminu rodzic/prawny opiekun ma 7 dni
na pisemne odwołanie się od podjętej decyzji do dyrektora szkoły.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawowa działalność klas sportowych finansowana jest przez Miasto Poznań
w ramach subwencji oświatowej oraz przez kluby sportowe.
2. Każdy rodzic/opiekun prawny oraz uczeń klasy sportowej powinien zapoznać się
z poniższym regulaminem. Decyzja o przynależności dziecka do oddziału
sportowego w Szkole Podstawowej nr 13 w Poznaniu jest jednoznaczna z
akceptacją poniższego regulaminu.

Tekst regulaminu przyjęto
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022 roku
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2022 roku
................................................................................................................
/podpis dyrektora/
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