
REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ/HOKEJA NA LODZIE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. 2 PUŁKU NOCNYCH BOMBOWCÓW „KRAKÓW” W MALBORKU 

 

 

1. Regulamin został opracowany na podstawie i w zgodności z: 

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 

b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546) 

c) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 poz. 

671) 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci 

szkoleniem sportowym w ramach oddziałów sportowych. 

2. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi oddziały sportowe. 

3. Uczniowie oddziałów sportowych realizują szkolenie sportowe na podstawie 

programów szkolenia. 

4. Program szkolenia realizowany jest równolegle z programem nauczania  

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor szkoły oraz 

nauczyciel lub/i instruktor/trener prowadzący szkolenie sportowe, równocześnie reprezentują 

oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami 

i związkami sportowymi. 

 

 

 

 



 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W roku szkolnym 2017/2018 i następnych utworzony zostanie oddział sportowy, 

realizujący oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 

sześciogodzinne ukierunkowane/specjalistyczne szkolenie sportowe z zakresu piłki siatkowej i 

hokeja na lodzie. 

2. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez dyrektora szkoły i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

3. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie 

szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

4. Uczniowie oddziałów sportowych wyłaniani są w drodze postępowania rekrutacyjnego 

określonego w „Regulaminie rekrutacji do klasy czwartej”, znajdującego się w dokumentacji 

szkoły. 

5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów oddziału 

sportowego z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego 

negatywnej oceny z zachowania lub zajęć wychowania fizycznego wystawionej przez 

jego nauczyciela lub/i instruktora/trenera. 

6. Ponadto uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, zostaje 

przeniesiony do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych, szczególnie w 

razie: 

a) notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli jego zachowanie 

ocenione zostanie na nieodpowiednie; 

b) stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych 

używek; 

c) osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych; 

d) częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez 

usprawiedliwienia; 

e) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom, 



f) decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub/i 

instruktora/trenera lub/i wychowawcy. 

7. O fakcie wykluczenia ucznia z oddziału sportowego opiekunowie prawni powiadomieni 

winni być na miesiąc przed terminem. 

8. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie 

ucznia w każdym czasie. 

9. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią 

wynikające z planu nauczania i cyklu rozgrywkowego : 

a) zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych, 

b) zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych, 

c) letnie obozy sportowe (lub zamiennie zajęcia w szkole podczas wakacji). 

 

DZIAŁ II 

PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

Uczniowie oddziałów sportowych mają wszystkie prawa uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 

im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku oraz: 

1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, psychologa, pedagoga i nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w 

szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia 

specjalistyczne), 

2. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela i/lub instruktora/trenera ze 

sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły, 

3. 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, 

4. ma prawo do nieujmowania w dokumentacji szkolnej absencji wynikającej z udziału 

w zawodach sportowych jako nieobecność. 

5. ma prawo do korzystania z bezpłatnego posiłku na terenie szkoły.  

 



DZIAŁ III 

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

1. Uczniowie oddziałów sportowych wypełniają wszystkie obowiązki wynikające 

z regulaminów obowiązujących uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. 2 Pułki Nocnych 

Bombowców „Kraków”, a ponadto mają obowiązek: 

a) obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 

b) reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych 

w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego, 

c) uczestniczyć w obozach sportowych, 

d) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej, 

e) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, 

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego, 

f) przestrzegać poleceń nauczyciela i/lub instruktora/trenera w czasie prowadzonych 

zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

g) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i/lub 

instruktora/trenera i podporządkować się regulaminowi tych obiektów, 

h) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i 

wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie 

obozów i wycieczek, 

i) długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem 

lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie 

wydane przez lekarza przychodni, 

j) z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej 

nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych, 

k) poinformować niezwłocznie (co najmniej na miesiąc przed) o niemożności 

uczestnictwa w organizowanym obozie czy (najpóźniej na 2 dzień po ogłoszeniu listy 

uczestników) zawodach zapowiadanych w procesie szkolenia. 

              l)    rozliczyć się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia lub celowego 

                    zniszczenia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej, 



2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

3. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 

4. Uczniowie oddziałów 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 obiektów. 

 

DZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć, 

treningów, wyjazdów na zawody i turnieje czy też obozu sportowego lub/i osiąga słabe wyniki 

uczeń może być ukarany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, oraz w 

następujący sposób: 

a) odsunięcia od gry w meczach, rozgrywkach ligowych, turniejów itp, 

b) pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, 

c) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym, 

d) usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na 

prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt 

w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału w tych imprezach. 

e) Czasowym zawieszeniu w charakterze czynnego uczestnika w treningach zajęć 

dodatkowych 

 

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor w porozumieniu  

z instruktorem/trenerem i  wychowawcą. 

3. W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w 

regulaminie, uczeń (jego prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych 

formach. 



4. Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek prawnych 

opiekunów korzystać mogą z pomocy szkoły (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w 

budżecie szkoły). 

5. Szczegółowy termin obozu dyrektor lub nauczyciel ma obowiązek podać najpóźniej 

z miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. Zaplanowany wcześniej wyjazd na zawody lub obóz może ulec przesunięciu lub 

odwołaniu tylko w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów i uczniów po wyrażeniu 

zgody przez dyrekcję i uzgodnieniu tego faktu z prawnymi opiekunami uczniów oddziałów 

sportowych. 

7. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje dyrektor. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. 


