
 

 

REGULAMIN ODZIAŁÓW SPORTOWYCH 

w SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 72 

im. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. Nr 256, poz. 1129 z dnia 16 października 2012 r.) 

§ 1 

Powołanie oddziałów sportowych na kolejny rok szkolny odbywa się na 

podstawie wewnątrz obowiązującego dokumentu „ZASADY NABORU DO 

ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH w SSP nr 72 WE WROCŁAWIU”. 

§ 2 

Utworzone oddziały sportowe oznaczone są pierwszymi literami dyscypliny 

sportowej danego oddziału (np. p-pływacki, tk-tenisowo-koszykarski).  

§ 3 

Przyjęcie ucznia do oddziału sportowego jest równoznaczne z programem 

szkolenia sportowego dostosowanego do profilu danej dyscypliny. 

§ 4 

Uczniowie oddziału sportowego mają obowiązek posiadać ważne badania 

lekarskie przeprowadzone w PORADNI SPORTOWO-LEKARSKIEJ. 

§ 5 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do aktualizowania ważności badań 

lekarskich co 6 miesięcy. 

 

§ 6 

Ani rodzic/opiekun prawny, ani uczeń nie mogą zataić złego stanu zdrowia 

ucznia oddziału sportowego. 



 

 

§ 7 

Uczeń zrekrutowany do oddziału sportowego ma obowiązek realizacji programu 

kształcenia ujętego w planie nauczania przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej 

SSP nr 72. 

§ 8 

Uczeń oddziału sportowego ma obowiązek uczestniczenia w: 

a) treningach, 

b) obozach sportowych, 

c) zawodach sportowych, do których został zgłoszony przez trenera do 

reprezentowania Szkoły. 

§ 9 

Rodzice/prawni opiekunowie finansują: 

a) badania lekarskie, 

b) udział ucznia w zawodach sportowych, 

c) dojazd na miejsce zawodów, 

d) opłaty licencyjne i startowe, 

e) udział ucznia w obozach sportowych. 

§ 10 

Szkoła zapewnia: 

a) specjalistyczne treningi zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny 

Projektem Organizacji Pracy Szkoły, 

b) bazę i zaplecze sportowe, 

c) wykwalifikowaną kadrę trenerską, 

d) organizację obozów sportowych, 

e) realizację programów nauczania przedmiotów obowiązujących w oddziale 

sportowym w trakcie obozów sportowych, 

f) nauczycieli przedmiotowych, opiekę wychowawców i trenerów na ww. 

obozach. 

 

 



 

 

§ 11 

Uczeń, który nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego ze względu 

na: 

a) zły stan zdrowia, 

b) progresję wyników sportowych, 

c) słabe wyniki w nauce, 

d) opuszczenie powyżej 30% obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia, 

e) nieodpowiednie zachowanie, 

Uchwałą Rady Pedagogicznej SSP nr 72, może zostać przeniesiony do 

równoległego oddziału ogólnego. 

§ 12 

Uczeń, który otrzyma naganną ocenę z zachowania lub nie otrzymał promocji 

do klasy programowo wyższej – na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej 

SSP nr 72 - powtarza rok w oddziale ogólnym. 

§ 13 

Nieobecności na zajęciach sportowych, treningach powyżej dwóch tygodni, 

mogą zostać usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  

§ 14 

Niewłaściwe zachowanie ucznia (zagrażające bezpieczeństwu innych, a także 

jemu samemu) może wykluczyć go z wyjazdu na obóz sportowy bądź z udziału 

w zawodach sportowych. 

§ 15 

Uczeń może zostać zwolniony z obowiązkowych przedmiotów sportowych w 

danym oddziale sportowym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

§ 16 

W przypadku zaprzestania realizacji obowiązkowej dyscypliny sportowej z 

powodów zdrowotnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego – uczeń może 

zostać przeniesiony do oddziału równoległego ogólnego. 

 



 

 

§ 17 

Jeśli uczeń rozpocznie treningi innej dyscypliny sportowej niż obowiązkowe w 

danym oddziale sportowym, powinien przejść do szkoły, w której są oddziały 

sportowe z wybraną przez niego dyscypliną sportową. 

§ 18 

Udział w innych treningach niż obowiązkowe w SSP nr 72 w danym oddziale 

nie jest podstawą do zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć – treningów. 

§ 19 

Ocena, klasyfikacja, promocja, a także system nagradzania i karania uczniów 

oddziałów sportowych są zawarte w STATUCIE SSP nr 72 oraz wewnętrznym 

dokumencie ”SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 

I PROMOWANIA UCZNIÓW SSP nr 72”. 

§ 20 

Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie regulują obowiązujące dokumenty 

Szkoły: 

a) STATUT SSP nr 72, 

b) SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

UCZNIÓW SSP nr 72, 

c) PROGRAM WYCHOWAWCZY SSP nr 72, 

d) USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY  

e) (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425). 

 


