
REGULAMIN UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 

W KRAKOWIE 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Działalność klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego reguluje 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 

2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:  

a) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;  

b) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach 

mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe 

w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.  

 

2. Szkoła Podstawowa nr 31 im. dra H. Jordana w Krakowie prowadzi klasy sportowe 

o profilu gimnastyka artystyczna i narciarstwo alpejskie. Szkolenie odbywa się 

od klasy I do VIII wg zasad określonych w Statucie szkoły. 

 

3.  Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 8 lat.  

 

 Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o aktualny plan pracy szkoły dla klas 

sportowych o profilu gimnastyka artystyczna, a także ogólne założenia Polskiego 

Związku Gimnastycznego. 

 

4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie 

szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

 

5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

zamieszczonego w statucie szkoły. 

 

6. Uczeń klasy sportowej o profilu gimnastyka artystyczna ma prawo: 

a)  uczestniczenia w zajęciach sportowych klasy sportowej na terenie szkoły, 

b) być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym po zawodach sportowych, 

w których reprezentuje barwy szkoły, z zakresu materiału przerabianego w czasie 

swojej nieobecności. 



II. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

 

 
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły  

Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie a ponadto ma obowiązek: 

 

1) Posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do uczestniczenia w zajęciach 

klasy sportowej – wydane przez lekarza z uprawnieniami do orzekania w sporcie.  

Uczeń nie posiadający aktualnego zaświadczenia lekarskiego nie może brać 

czynnego udziału w zajęciach sportowych do momentu doniesienia zaświadczenia. 

 

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć. 

 

a) Zajęcia z gimnastyki artystycznej: 

 

- kostium gimnastyczny bawełniany lub z lycry (typu body) 

- krótkie lub długie getry bawełniane lub z lycry 

   lub 

- dopasowana koszulka i getry 

- włosy mają być spięte gumką, spinkami lub opaską (w przypadku włosów krótkich) 

tak aby nie przeszkadzały w wykonywaniu ćwiczeń 

- ćwiczenia gimnastyczne wykonywane są boso lub w napalcówkach 

(nie ćwiczymy w baletkach) 

- zabrania się ćwiczenia w biżuterii (wiszące kolczyki, bransoletki, zegarki, łańcuszki) 

 

b) Wychowanie fizyczne 

- biała bawełniana koszulka 

- białe bawełniane skarpetki 

- krótkie spodenki granatowe lub czarne 

- obuwie sportowe: sznurowane 

        na rzepy 

        na jasnej, miękkiej, płaskiej podeszwie 

- włosy mają być spięte gumką, spinkami 

- zabrania się ćwiczenia w biżuterii (wiszące kolczyki, bransoletki, zegarki, łańcuszki)  

 

3) Reprezentować godnie Szkołę Podstawowa nr 31 w Krakowie we wszystkich 

imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz 

wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza imprez sportowych. 

 

4) Niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem, a w przypadku zwolnienia 

długookresowego (powyżej 14 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza. 

 

5) Dbać o sprzęt sportowy, przybory, przyrządy wykorzystywane w procesie szkolenia 

sportowego. 



 

6) Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

 

7) Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela 

i podporządkować się regulaminowi tych obiektów, 

 

8) Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego 

i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek, 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
9) Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć sportowych, wyjazdu czy obozu sportowego 

przewidziane są kary: 

 

a) Pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, 

 

b) Pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych, 

 

c) Pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,  

 

 

 O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

wychowania fizycznego i z wychowawcą klasy. 
 

10) Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej który: 

 

a) Nie realizuje programu klasy sportowej. 

b) Uczeń, który ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia. 

c) Wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli. 

d) Nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania. 

e) Niszczy mienie szkoły, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża 

bezpieczeństwu innych. 

f) Nie bierze udziału w zawodach sportowych. 

g) Ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu. 

 

 Akceptacja w/w regulaminu przez rodziców: 



Po zapoznaniu się z regulaminem klasy sportowej o profilu gimnastyka artystyczna, 

w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się w imieniu mojego 

dziecka:………...................................................do jego przestrzegania. W przypadku 

naruszenia i łamania w/w regulaminu, przyjmuję do wiadomości decyzję Rady Pedagogicznej 

o przeniesieniu dziecka do klasy równoległej. 

  

  

…………………………………… 

Podpis rodziców lub opiekunów 


