
Regulamin oddziału sportowego i  mistrzostwa sportowego                               

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie 
Podstawa prawna: 

1/ ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

art. 18 ust. 5; 

2/ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2138). 
 

 I. Postanowienia ogólne. 
1. Do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego mogą uczęszczać uczniowie 

klas IV-VIII, również spoza obwodu szkoły, z zastrzeżeniem § 15 ust.9 statutu 

szkoły. 

2. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji szkolenia w klubach 

sportowych, związkach sportowych. 

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

przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego, programy nauczania  oraz 

współpracę z klubami sportowymi, związkami sportowymi. 

4. Kandydat do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego powinien 

wykazywać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza, oraz 

wysoką sprawność fizyczną. 

5. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza 

szkołą, wynikające ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo 

w zawodach (organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) 

i  obozach sportowych. 

6. Obowiązkowy wymiar godzin wynosi: 

a/ w oddziale sportowym 10 godzin tygodniowo, w tym 6 godzin z dyscypliny 

wiodącej, 

b/ w oddziale mistrzostwa sportowego 16 godzin tygodniowo, w tym 12 godzin 

z dyscypliny wiodącej. 

7. Uczniowie klasy sportowej i mistrzostwa sportowego zobowiązani są do 

reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. 

8. Dyrektor Szkoły, na  wniosek wychowawcy oddziału sportowego/mistrzostwa 

sportowego lub trenera/instruktora może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia 

do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych w przypadku: 

a/ nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych 

i uzyskania oceny nieodpowiedniej lub nagannej  zachowania,    



b/ osiągania słabych wyników sportowych lub/i dydaktycznych, 

c/ częstego (30% zajęć w półroczu) opuszczania treningów oraz zawodów bez 

usprawiedliwienia, 

d/ opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza 

o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego. 

II. Kwalifikacja do oddziału sportowego/ mistrzostwa sportowego. 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.  

2. W skład Komisji wchodzą:  

a/ dyrektor szkoły, 

b/ nauczyciel wychowania fizycznego, 

c/ trener/instruktor,  

d/ jeden z wychowawców klas trzecich szkoły. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:  

a/ podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,  

b/ prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi 

w regulaminie,  

c/ przeprowadza test sprawności ogólnej  

d/ ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego/mistrzostwa 

sportowego. 

4. Terminy rekrutacji: 

a/ do dnia 31 marca składanie pisemnych podań o przyjęcie dziecka do 

oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego, 

b/ w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych przeprowadzenie testu 

sprawności, 

c/ w pierwszym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych składanie 

odpowiednich dokumentów, 

d/ w drugim tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych ogłoszenie listy 

przyjętych do klasy sportowej. 

5. Wymagana dokumentacja kandydata:  

a/ podanie o przyjęcie do oddziału (załącznik 1),  

b/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uprawiania sportu,  

c/ świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza 

obwodu szkoły). 



III. Prawa ucznia w oddziale sportowym/mistrzostwa sportowego. 
1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenera grupy sportowej 

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki 

i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu 

trudności w nauce /zajęcia wyrównawcze/. 

2. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej,              

ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły. 

3. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, 

limitami uczestników oraz regulaminami. 

4. Ma prawo do udziału w zgrupowaniach sportowych /koszt pokrywa uczestnik/. 

5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być 

nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału 

przerabianego w czasie swojej nieobecności /materiał realizowany w czasie 

nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym 

terminie/. 

6. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest 

ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest 

jako „zawody". 

IV. Obowiązki ucznia w oddziale sportowym/mistrzostwa sportowego. 
1. Ma obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy 

odpowiedni do miejsca zajęć. 

2. Ma godnie reprezentować szkołę w imprezach i zawodach sportowych ujętych 

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego. 

3. Ma obowiązek dbania o sprzęt sportowy, przyrządy i urządzenia 

wykorzystywane w procesie szkolenia. 

4. Długotrwałą niezdolność do ćwiczeń ( powyżej 14 dni) ma obowiązek 

udokumentować zwolnieniem lekarskim. 

5. Ma obowiązek z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację 

o przewidywanej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych. 

6. Ma obowiązek poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim. 

7. Ma przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie 

stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących. 

8. Ma przestrzegać zasad BHP oraz przyjętych zasad kulturalnego współżycia 

w czasie zajęć, zawodów i wyjazdów sportowych. 



9. Ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom nauczycieli i trenera 

w zakresie nauki, zachowania, bezpieczeństwa, sportu oraz zdrowego 

odżywiania. 

V. Postanowienia końcowe 
1. Uczniowie przestrzegają niniejszego regulaminu. 

2. Rodzice składając podpis pod regulaminem wyrażają zgodę na uczestnictwo 

swojego dziecka – ucznia oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego we 

wszystkich zawodach, do których został on zakwalifikowany przez 

trenera/instruktora lub nauczyciela wf współpracującego z trenerem. Jeśli 

rodzic posiada przesłanki, by dziecko nie uczestniczyło w zawodach pisemnie 

informuje o tym trenera uzasadniając odmowę udziału ucznia w zawodach. 

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń oddziału sportowego/ mistrzostwa 

sportowego, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do 

wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, 

uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 

4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego na 

podstawie opinii nauczyciela/instruktora i opinii lekarza można przenieść od 

nowego półrocza lub po zakończeniu roku szkolnego do oddziału działającego 

na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dyrektor szkoły 

wyrazi zgodę na pozostanie ucznia w oddziale sportowym/mistrzostwa 

sportowego przy jednoczesnym, biernym uczestniczeniu w zajęciach 

sportowych. 

5. W przypadku powstania wakatu istnieje możliwość dołączenia uczniów do 

oddziału, jeśli spełniają kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach 

decyduje trener/instruktor prowadzący zajęcia specjalistyczne. 

6. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu 

w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie                            

w roku szkolnym 20….../20…….. do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego. 

 

Dane kandydata: 

Nazwisko..................................................................................................... 

Imię........................................... drugie imię ............................................... 

Data ur. ........................................... PESEL ................................................ 

Miejsce ur. …………………….……………….województwo ……................................ 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………….………………… 

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

 

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

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego; telefon 

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego; telefon 

 

W pełni akceptuję treść Regulaminu oddziału sportowego i  mistrzostwa sportowego                               

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda 

Traugutta reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, tel. 63 243 77 89 ,                    

e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tj. Justyną Bruch jest możliwy pod adresem: Urząd 

Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77,e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl 

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania. 

4. Szkoła gromadzi dane zawarte w dokumencie na potrzeby rekrutacji do oddziału 

sportowego/mistrzostwa sportowego. 

Podpis ucznia                                         Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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