
Regulamin klas usportowionych 

obowiązujący w 

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu 

opracowany w zgodności ze Statutem Gimnazjum nr 1 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Lubliniec; 

Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 w Lublińcu; 

Klubie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec 

Koordynatorze – należy przez to rozumieć nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, pełniącego jednocześnie 

funkcję trenera w klubie; 

Trenerze – należy przez to rozumieć trenera prowadzącego poszczególne roczniki w klubie; 

Klasie – należy przez to rozumieć klasę usportowioną; 

Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia klasy 1-3 gimnazjum będącego równocześnie zawodnikiem klubu 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym 

szkoleniem sportowym w ramach klas usportowionych. 

2. Uczeń zakwalifikowany do klasy staje się równocześnie zawodnikiem Klubu i podlega wszelkim 

regulacjom obowiązującym w Klubie. 

3. Uczniowie klas usportowionych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi 

zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego, w 

wymiarze dwie tygodniowo. 

4. Liczbę zajęć sportowych ustala się corocznie, podczas projektu organizacyjnego szkoły. 

5. Nadzór i odpowiedzialność za właściwą realizację programu szkolenia sprawują: Dyrektor szkoły, 

koordynator, trener prowadzący dany rocznik. 

 

2. Kwalifikacje do szkolenia 

 

1. Klasy tworzy się spośród chłopców, którzy zakwalifikowani zostali na podstawie testów 

sprawnościowych. 

2. Oceny poziomu sportowego podczas naboru dokonuje zespół trenerów Klubu. 

3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się na podstawie: 

a) naboru właściwego – corocznie w marcu, do klasy I gimnazjum, na podstawie zasad 

określonych w regulaminie naboru (załącznik 1), 

b) naboru uzupełniającego – w każdym momencie cyklu szkolenia, na wniosek Klubu i za zgodą 

Dyrekcji. 

 

3. Organizacja klas 

 

1. Uczniowie zakwalifikowani podlegają ciągłej ocenie predyspozycji sportowych przez zespół trenerów 

Klubu oraz nauczycieli wychowania fizycznego. 

2. Ucznia niespełniającego wymagań sportowych, na wniosek trenera prowadzącego, podparty decyzją 

koordynatora, Dyrektor może przenieść do szkoły rejonowej lub do klasy niesportowej. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny sportowej są: postępy w zakresie specjalizacji, obecność i 

zaangażowanie na treningach, meczach oraz właściwy stosunek do obowiązków zawodniczych i do 

kadry szkoleniowej.  

4. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora wychowawca, a zajęcia sportowe 

realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów. 

5. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły, wynikające z planu nauczania oraz: 

a) zajęcia treningowe organizowane przez Klub, 

b) mecze prowadzone w ramach ligi, 

c) mecze towarzyskie i turnieje, 
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d) letnie obozy sportowe. 

6. Wyżej wymienione formy zajęć ( z wyłączeniem punktu d) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i 

mają one znaczący wpływ na przydatność ucznia do dalszego szkolenia. Kwalifikacji oraz zwolnienia 

dokonuje trener prowadzący dany rocznik. 

7. Obozy sportowe, mecze ligowe i towarzyskie organizowane są przez Klub. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za ich organizację oraz finansowanie. 

8. W każdym przypadku urazu sportowego ucznia na terenie szkoły istnieje określony bieg działań, który 

jest zgodny z wewnętrznymi procedurami szkoły. 

9. Koordynator ma wgląd do dziennika lekcyjnego klas usportowionych. 

10. Organem odwoławczym w sprawach sportowych jest Dyrektor szkoły. 

 

4. Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom klas usportowionych: 

a) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej, 

b) podstawową opiekę zdrowotną, 

c) odpowiednią bazę treningową, 

d) wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie ucznia 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) umożliwić dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich. 

3. Dzieci i młodzież uprawiające sport, kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny sportu lekarz 

specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. 

4. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie 

ważnego zaświadczenia lekarskiego. 

5. Za przeprowadzenie, zgodnie z postanowieniami, badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia. 

6. Za kontrolę posiadania aktualnych badań lekarskich odpowiada trener prowadzący. 

7. W razie niedostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich, lub zgody na uczestniczenie 

dziecka w zajęciach sportowych, przez dłużej niż jeden miesiąc od daty wyznaczonej przez trenera, 

Dyrektor na wniosek trenera może przenieść ucznia do klasy niesportowej lub w razie braku miejsc do 

szkoły rejonowej. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzję nie może trenować uczęszcza na 

pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. W takim wypadku uczeń obowiązkowo 

bierze udział we wszystkich zajęciach sportowych w charakterze obserwatora. 

9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych. 

10. Uczeń nieprzestrzegający regulaminów obowiązujących w szkole, wynikających ze statutu, oraz 

regulaminu klas usportowionych, może być ukarany w następujących formach: 

a) odsunięciem od gry w meczach ligowych bądź turniejach, 

b) czasowym zawieszeniem w charakterze czynnego uczestnika treningów, 

c) przeniesieniem do klasy rejonowej lub niesportowej, 

O zastosowaniu kar z punktu a) i b) decyduje trener. O zastosowaniu kary z punktu c) decyduje 

Dyrektor 

11. Uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, może zostać przeniesiony do szkoły rejonowej lub 

klasy niesportowej szczególnie w razie: 

a) notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych, 

b) osiągania niezadawalających wyników sportowych lub dydaktycznych, 

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

substancji, 

d) częstego nieusprawiedliwionego (25% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz 

meczów. 

12. Uczeń zostaje zawieszony w zajęciach treningowych na okres wyznaczony przez trenera prowadzącego 

gdy: 

a) nie przestrzega regulaminu zachowania obowiązującego w szkole, lub w sposób drastyczny 

dopuszcza się jego łamania, 

b) jego wyniki dydaktyczne (średnia ocen semestralnych, rocznych poniżej 3,0) są słabe i 

wymagają poprawy, 
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c) wychowawca zgłasza takie postanowienie w celu poprawy zachowania i wyników 

dydaktycznych ucznia. 

13. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej, rodzice winni być powiadomieni  na miesiąc przed 

terminem. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy rodzic oraz uczeń klas usportowionych winien zapoznać się z poniższym regulaminem oraz 

Statutem Szkoły, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak 

podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczny z rezygnacją z klasy usportowionej. 

2. Dyrektor Gimnazjum nr 1  w Lublińcu zastrzega sobie prawo do zmian w wyżej wymienionym 

regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 


