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Zasady rekrutacji, warunki przyjęcia i funkcjonowanie klas sportowych w szkole określa 

Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 
 

ROZDZIAŁ 3 KLASY SPORTOWE 

§ 23.1.Klasy sportowe kształcą dzieci i młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych. 

2. Klasy sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia 

ogólnego właściwym dla danego typu szkoły podstawowej. 

3. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach, o których mowa w ust.2, 

dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie programu 

szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny 

sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W ramach ustalonego, zgodnie z ust.3, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych 

realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 

nauczania dla danego typu szkoły. 

5. Szkoła podstawowa prowadzi ciąg klas sportowych w klasach IV-VIII o profilu lekkoatletycznym. 

6. Warunkiem utworzenia klasy sportowej jest posiadanie odpowiednich dla danej dyscypliny sportu 

obiektów i urządzeń sportowych. 

7. Zajęcia sportowe w klasach sportowych prowadzone są według programów szkolenia sportowego, 

opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

8. Klasy sportowe mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z miejscowymi 

klubami sportowymi lub szkołami wyższego stopnia prowadzącymi nauczanie na kierunku 

wychowanie fizyczne (szkoły średnie, szkoły wyższe). Współpraca powinna dotyczyć w szczególności 

pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, korzystania 

z gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej i prób czynnościowych. 

9. Zasady współpracy, o których mowa w ust.8, powinny określać pisemne porozumienie zawarte 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a klubem sportowym, szkołą wyższego stopnia, innym 

stowarzyszeniem kultury fizycznej lub Polskim Związkiem Sportowym. 

10. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych wynosi co 

najmniej 10 godzin. 

11. Ustalenie dla poszczególnych klas tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych, w granicach 

określonych w ust.10, uzależnione jest od etapu szkolenia sportowego, dyscypliny sportu i stopnia 
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wyszkolenia sportowego uczniów. 

12. W klasach sportowych realizuje się ukierunkowany etap szkolenia sportowego – realizowany w 

klasach IV-VIII szkoły podstawowej, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień 

kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie sportu bądź konkurencji sportowej. 

13. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obowiązkowe obozy 

szkoleniowe. 

14. Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać: 

1)bardzo dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim o zdolności 

do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2)zaliczenie ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub trenera prób 

sprawności fizycznej; 

3) pisemną zgodę rodziców; 

4)dobre wyniki w nauce i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

15. Rekrutację prowadzi się do najniższej programowo klasy sportowej spośród uczniów własnej 

szkoły lub innych szkół. 

16. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor na podstawie opinii szkolnej komisji 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

1)dyrektor szkoły zarządzeniem powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wskazuje 

jej kompetencje. 

17. Liczba uczniów w klasie sportowej powinna wynosić co najmniej 20 uczniów w oddziale 

w pierwszym roku szkolenia. 

18. Na zajęciach sportowych klasa sportowa może być dzielona na grupy ćwiczeniowe. Grupa 

powinna liczyć co najmniej 10 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 19. 

19. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony 

na grupy ćwiczeniowe. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej 

może być niższa od przewidzianej w ust. 18. 

20. W uzasadnionych przypadkach do klasy sportowej mogą uczęszczać uczniowie nieobjęci 

programem szkolenia sportowego. Uczniów tych nie wlicza się do liczby uczniów klasy sportowej i nie 

stosuje się do nich przepisów dotyczących uczniów klas sportowych. 
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21. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu na kontuzję lub inną 

czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na 

pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

22. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, przenosi się od nowego roku 

szkolnego lub śródrocza do oddziału działającego na zasadach ogólnych. 

23. Zajęcia sportowe w klasach sportowych prowadzą osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego, określone odrębnymi przepisami, z tym, że od osób 

tych wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich o kierunku wychowanie 

fizyczne oraz uprawnienia trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu. 

24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia sportowe mogą prowadzić osoby posiadające 

uprawnienia trenera w określonej dyscyplinie sportu, lecz nieposiadające wykształcenia, o którym 

mowa w ust. 23. 

25. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

 


