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REGULAMIN KLAS I – III 

REALIZUJĄCYCH ROZSZERZONY PROGRAM z wychowania fizycznego 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 

§ 1. Warunki uczestnictwa. 

1. Pozytywny wynik testów sprawnościowych przeprowadzonych przez Komisję wyznaczoną 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. 

2. Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych. 

3. Brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 

4. Posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

5. Akceptacja regulaminu klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego. 

6. Zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i Statutu Szkoły. 

7. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW. 

8. Przestrzeganie zasad kultury osobistej i zdyscyplinowania. 

9. Posłuszeństwo wobec nauczycieli, trenerów i opiekunów. 

10. Poddanie się weryfikacji umiejętności po każdym semestrze nauki. 

11. Uzyskiwanie  niesatysfakcjonujących wyników sportowych lub z innych przedmiotów 

edukacyjnych a także z zachowania skutkuje przeniesieniem ucznia w kolejnym  roku szkolnym 

do klasy równoległej ogólnej. 

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względów zdrowotnych 
czasowo nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na zajęcia dydaktyczne do klasy 
równoległej. 

13. Uczniowie, którzy w wyniku własnych zaniedbań nie robią postępów lub nie rokują postępów 
sportowych, a ich postawa jest negatywna, mogą na wniosek Komisji         (w skład, której 
wchodzą: trener, wychowawca i pedagog szkolny) mogą zostać przeniesieni od nowego 
semestru do klasy działającej na zasadach ogólnych (dotyczy uczniów z rejonu SP1). Uczeń 
zamieszkujący poza  rejonem szkoły przeniesiony zostaje do szkoły obwodowej, w rejonie 
której zamieszkuje. 

14. W klasie realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego obowiązuje podczas zajęć 

dydaktycznych  jednolity strój uczniowski zatwierdzony przez radę rodziców oraz strój 

sportowy zatwierdzony przez odpowiedzialnych nauczycieli i trenerów. 

§ 2. Prawa i obowiązki ucznia. 

1. Uczeń klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego ma prawo do: 

a. uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych organizowanych w szkole, 

b. reprezentowania szkoły w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i 

powiatu, 

c. reprezentowania szkoły w turniejach towarzyskich, 

d. korzystania z obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego, 

e. zgłaszania propozycji lub wniosków dotyczących nauki w klasie, 

f. rezygnacji z udziału w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w 

klasie realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego. 
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2. Uczeń klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego  ma obowiązek do: 

a. dbania o sprawność fizyczną i systematycznego podnoszenia umiejętności sportowych, 

b. prowadzenia sportowego trybu życia oraz dbania o stan zdrowia, 

c. posiadania aktualnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej, 

d. posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, 

e. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, przejazdów, zawodów 

sportowych, obozów, 

f. kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, trenerów, opiekunów oraz kolegów i 

koleżanek, 

g. przestrzegania przepisów sportowych, zasad fair – play oraz poszanowania przeciwnika, 

h. wykonywania poleceń nauczycieli i trenerów, 

i. informowania nauczycieli i trenerów o stanie zdrowia, złym samopoczuciu i urazach, 

j. dbania o powierzony sprzęt sportowy, 

k. przychodzenie na zajęcia dydaktyczne w obowiązującym stroju szkolnym a na zajęcia 

sportowe/ zawody w obowiązującym stroju sportowym, 

l. uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły lub 

organizowanych przez szkołę, 

m. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

n. punktualne i rzetelne uczestnictwo w zajęciach sportowych, 

o. branie udziału w zawodach sportowych, 

p. pomoc, w ramach swoich możliwości, kolegom z klasy. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w zawodach. 

1. Decyzję o zgłoszeniu ucznia  do zawodów podejmuje nauczyciel/ trener. 

2. Uczeń  ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. 

3. Uczeń  ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju sportowym. 

4. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką nauczyciela lub trenera. Odstępstwa od 

tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez nauczyciela lub trenera i być zgodne 

z regulaminem wycieczek obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce. 

5. Zwolnienie z udziału w zawodach jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody 

nauczyciela lub trenera. 

 

§ 4. Nagrody. 

1. Za godne reprezentowanie szkoły, wzorową pracę i aktywny udział w realizacji zadań 

sportowo – organizacyjnych możliwe są następujące wyróżnienia i nagrody: 

a. pochwała ustna, 

b. pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego, 

c. wniosek do Rady Pedagogicznej o podniesienie oceny z zachowania dla ucznia, 

d. nagroda rzeczowa ( sprzęt sportowy ). 

2. Nagrody przyznawane mogą być na wniosek nauczycieli lub trenerów skierowany do 

Dyrektora szkoły za pośrednictwem Rady Pedagogicznej. 

3. Wniosek  o nagrodę opiniuje  Rada Pedagogiczna biorąc pod uwagę całokształt pracy ucznia. 
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4. Każdorazowe nagrodzenie ucznia ( bez względu na formę przyznanej nagrody ) winno znaleźć 

pisemne potwierdzenie przechowywane w dokumentach szkoły. 

 

§  5. Kary. 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka klasy realizującej rozszerzony program z 

wychowania fizycznego i złamanie regulaminu przewiduje się następujące kary: 

a. upomnienia ustne, 

b. ostrzeżenia ustne w obecności rodziców/ opiekunów prawnych, 

c. udzielenie nagany na piśmie, 

d. skreślenie z listy ucznia klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego. 

2. O ukaranie ucznia klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego wnioskują 

nauczyciele/ trenerzy do Rady Pedagogicznej. 

3. Decyzję o ukaraniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna większością głosów. 

4. Rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Rady 

Pedagogicznej do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, w formie pisemnej, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania kary. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie i w ciągu 7 dni podejmuje decyzję, która jest ostateczna. 

6. Treść decyzji zostaje przedstawiona stronie wnoszącej odwołanie oraz Radzie Pedagogicznej, 

w formie pisemnej. 

7. Każdorazowe ukaranie ucznia ( bez względu na rodzaj zastosowanej kary ) winno znaleźć 

pisemne potwierdzenie przechowywane w dokumentach szkoły. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Informacja o zmianie regulaminu zastanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez 

umieszczenie , w sposób czytelny, na stronie internetowej szkoły. 

2. Uczniowie i rodzice/ opiekunowie prawni, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Rady 

Pedagogicznej z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych, bądź niejasnych wynikających z 

zapisów regulaminu. 

3. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez uczniów  klas realizujących 

rozszerzony program z wychowania fizycznego oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Pedagogicznej. 

5. Sprawy nieujęte  w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Rady Pedagogicznej. 

Regulamin w stosunku do ucznia klasy realizującej rozszerzony program z wychowania fizycznego 

wchodzi w  życie z dniem jego podpisania. 

                                             Podpis ucznia :…………………………………………………...... 

 

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych:………………………………………………………. 

                                                                       ………………………………………………………… 
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  Data: ………………………………………………………….. 

 


