
REGULAMIN 
przyjęcia dzieci do klasy sportowej - pływackiej 

 
1. W szkole może funkcjonować klasa sportowa o profilu pływackim zgodnie                             

z rozporządzeniem  MENiS  z dnia 27 marca 2017r. w wymiarze minimum 10 godzin 
tygodniowo zajęć sportowych. 

2. Szkoła może tworzyć oddziały o rozszerzonym programie nauczania z wychowania 
fizycznego w oparciu o posiadaną bazę. Zgodę na tworzenie oddziałów wydaje organ 
prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły. 

3. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie  bez względu na przynależność do rejonu 
szkoły. 

4. Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie : 
posiadający predyspozycje fizyczne do uprawiania danej dyscypliny sportu. 

a) legitymujący się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania 
danej dyscypliny sportowej . 

b) kandydaci którzy uzyskali największą ilość punktów w pozytywnie zaliczonym 
TEŚCIE SPRAWNOŚCI PŁYWACKIEJ ( załącznik 1) .  

5. Do klasy o profilu sportowym mogą zostać przeniesieni uczniowie z innych klas lub 
szkół spełniający warunki pkt. 4 niniejszego regulaminu decyzją dyrektora szkoły . 

6. W przypadkach uzasadniających względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 
zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być 
tworzone grupy ćwiczeniowe. 

7. Przeniesienie ucznia z klasy o profilu sportowym do klasy równoległej działającej na 
zasadach ogólnych nie profilowanej może nastąpić gdy : 
a) uczeń nie spełnia wymagań sportowych wynikających z programu    
     szkolenia sportowego w danej klasie , 
b) na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka , 
c) braku zgody lekarskiej na kontynuowanie szkolenia w danej dyscyplinie sportowej , 
c) uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze 

(nieprzestrzeganie zasad wynikających z WSO szkoły ), negatywnie wpływające na 
pozostałych uczniów na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego 
zajęcia sportowe w danej klasie , za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Przeniesienia do klasy równoległej dokonuje dyrektor szkoły po wcześniejszym 
uzyskaniu opinii osób zainteresowanych . 

9. Decyzja dyrektora szkoły nie podlega odwołaniu . 

10. Obowiązki uczniów klasy sportowej 

a) uczeń klasy sportowej powinien być reprezentantem szkoły w pozaszkolnych 
zawodach i turniejach sportowych ( bierze udział we współzawodnictwie 
sportowym) 

b) uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP               
w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego 
sprzętu, a w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia do ponoszenia 
odpowiedzialności materialnej. 

c) uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub słabe wyniki w nauce mogą być 
zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu 
poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem ).  

 


