
Regulamin Klasy Sportowej o profilu Narciarstwo Alpejskie  

Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie  

 

1. Działalność oddziałów 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 oddziały sportowe 

o profilu narciarstwo alpejskie. Szkolenie odbywa się od klasy I do VIII wg zasad 

określonych w Statucie szkoły. 

 

3. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 8 lat. Szkolenie sportowe prowadzone jest 

w oparciu o aktualny plan pracy szkoły dla oddziałów sportowych o profilu narciarstwo 

alpejskie, a także ogólne założenia Polskiego Związku Narciarskiego. 

 

4. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie 

szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej rejonem. 

 

5. Uczniowie oddziałów sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

określonego w „Zasadach naboru do klas sportowych”. 

 

6. Uczeń oddziału sportowego o profilu narciarstwo alpejskie ma prawo: 

a) uczestniczenia w zajęciach sportowych oddziału sportowego 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. 

 

 



 

7. Uczeń oddziału sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 31 w Krakowie, a ponadto ma obowiązek: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do uczestniczenia w zajęciach oddziału 

sportowego – wydane przez lekarza PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Uczeń 

nieposiadający aktualnego zaświadczenia lekarskiego nie może brać czynnego udziału 

w zajęciach sportowych do momentu doniesienia zaświadczenia. 

b) uczestniczyć we wszystkich wyjazdach oraz obozach związanych ze szkoleniem 

narciarskim wynikającym z programu nauczania narciarstwa. 

c) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i lekcjach wychowania 

fizycznego, posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć. 

d) Posiadać odpowiedni sprzęt narciarski tj. kask, odpowiedni ubiór narciarski dostosowany 

do warunków atmosferycznych, narty sprawdzone w serwisie narciarskim. 

e) 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. 

f) Znać i przestrzegać Dekalogu Narciarza, przestrzegać poleceń nauczyciela, instruktora 

w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 

wspólnie ćwiczących. 

g) Niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem,  

a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 14 dni) przedłożyć zwolnienie 

wydane przez lekarza. 

 

8. W systemie nauki od klasy I do klasy VIII ilość obozów narciarskich kształtuje się:  

a) kl. I - jeden obóz narciarski, min. 5 dniowy. 

b) kl. II, III, IV, V, VI, VII, VIII – dwa obozy narciarskie, 5 - 7 dniowe. 

O miejscu i terminach obozów oraz składzie kadry instruktorskiej decyduje nauczyciel WF 

prowadzący zajęcia sportowe w danym oddziale sportowym. 

 

 

 

 

 

 



9. W systemie nauki od klasy I do klasy VIII ilość wyjazdów narciarskich jednodniowych 

kształtuje się:  

a) kl. I, II, III, IV, V, VI – 6 wyjazdów + zawody (Mistrzostwa SP 31) 

b) kl. VII - 3 wyjazdy + zawody (Mistrzostwa SP 31) 

c) kl. VIII - zawody (Mistrzostwa SP 31) 

 

O miejscu i terminach obozów oraz składzie kadry instruktorskiej decyduje nauczyciel WF 

prowadzący zajęcia sportowe w danym oddziale sportowym. 

 

10. Zasady finansowanie wyjazdów jednodniowych, zawodów i obozów narciarskich. 

 

1) szczegółowe zasady finansowania jednodniowych wyjazdów narciarskich i zawodów:  

a) rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do ponoszenia tzw. kosztów stałych 

wyjazdu, czyli kosztu wynajmu autokaru oraz kosztu wynajmu instruktorów, koszty 

karnetów instruktorskich 

b) rodzic/ opiekun dziecka biorącego udział w danym wyjeździe dodatkowo 

zobowiązany jest do uiszczenia kosztu karnetu na stoku.  

c) Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach jest zobowiązany 

do poniesienia kosztów wyjazdu (całościowych lub częściowych) – w zależności 

od posiadanych środków finansowych szkoły. 

 

2) szczegółowe zasady finansowania obozów narciarskich: 

a) rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do ponoszenia tzw. kosztów stałych obozu, 

czyli kosztu wynajmu autokaru do miejsca obozu i z powrotem, autokaru 

dowożącego dzieci na stok w trakcie obozu oraz kosztu wynajmu instruktorów. 

b) rodzic/ opiekun dziecka biorącego udział w danym obozie dodatkowo zobowiązany 

jest do uiszczenia opłat za karnety, wyżywienie, noclegi i inne koszty przewidziane 

przez organizatora/ kierownika obozu zawarte w preliminarzu obozu. 

c) w sytuacji wcześniejszego zakończenia obozu (np. choroba dziecka) organizator 

zwraca koszty karnetów za niewykorzystane dni.  

 

 



11. Wobec uczenia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie 

ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 31 im. dra H. Jordana a ponadto może  ponieść karę: 

1) pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. 

2) usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na 

prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na 

ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie. 

3) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie narciarskim oraz wyjazdach jednodniowych 

narciarskich. 

4) przeniesienia dziecka do klasy równoległej 

O nałożeniu wymienionych kar decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu  

z wychowawcą klasy i  nauczycielem WF. 

12. Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń oddziału sportowego który: 

1) nie realizuje programu klasy sportowej 

2) nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia) 

3) wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli 

4) nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania 

5) dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża 

bezpieczeństwu innych 

6) nie bierze udziału w zawodach sportowych 

7) ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu 

Akceptacja w/w regulaminu przez rodziców – KLASA ……… , rok szkolny ………….. 

 Po zapoznaniu się z regulaminem oddziału sportowego o profilu narciarstwo alpejskie, 

w pełni akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do oddziału 

sportowego o profilu: narciarstwo alpejskie, co wiąże się z realizowaniem wszystkich 

wymagań wynikających z powyższego regulaminu i programu szkolenia. 

 

 


