Regulamin klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym
im. P. Stalmacha w Wiśle
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59ze zm)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu
publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r., poz.
24ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w
sprawie oddziałów szkół sportowych, oraz oddziałów i szkół mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2017 poz.671ze zm.)
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad ich funkcjonowania
oraz ustalenie obowiązków uczniów i ich rodziców.
2. Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle prowadzi klasy
o ukierunkowanym szkoleniu sportowym w zakresie pika ręczna chłopców,
piłka nożna chłopców i dziewcząt. Szkolenie to odbywa się w całym toku
nauki w Szkole, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.
3. W klasach sportowych obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych
wynosi 10 godzin, w tym 3 godziny podstawy programowej z wychowania
fizycznego oraz 7 godzin szkolenia specjalistycznego, przy czym 1 godzina
z tygodniowego przydziału jest realizowana w formie obozów sportowych,
odbywających się dwa razy w roku.
4. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem
kształcenia ogólnego.
5. W klasach sportowych realizowane są programy szkolenia sportowego z
piłki ręcznej i piłki nożnej, zatwierdzone przez właściwy Związek Sportowy
i przyjęte przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącym im. P.
Stalmacha w Wiśle.
6. Klasa sportowa w Liceum Ogólnokształcącym realizuje program szkolenia
sportowego od klasy pierwszej do trzeciej (na podbudowie gimnazjum) oraz
od klasy pierwszej do czwartej (na podbudowie szkoły podstawowej).
7. Do klasy sportowej może zostać przyjęty uczeń mieszkający w obwodzie
szkoły, jak i mieszkający poza jej obwodem.
8. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania
kwalifikacyjnego określonego w Regulaminie Rekrutacji.

9. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków,
umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi lekcjami, poprzez:
opracowanie tygodniowego planu lekcji tak, by był on dostosowany do
rozkładu zajęć sportowych.
10. Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest we współpracy
z MKS Ustroń UKKS Istebna.
11.W ramach programu szkolenia sportowego organizowane są dla uczniów
obozy sportowe. Uczeń oddziału sportowego obowiązkowo uczestniczy w
w/w obozach. W uzasadnionych przypadkach (m. in. kontuzja lub inna
czasowa niezdolność do uprawiania sportu) uczeń może zostać zwolniony z
obozu tylko na podstawie opinii lekarza. W takiej sytuacji uczeń jest
zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora
Szkoły.
12. Każdy rodzic i każdy uczeń klasy sportowej zobowiązany jest zapoznać się
z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
Prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej
§2
1. Uczeń klasy sportowej posiada wszystkie prawa i obowiązki ucznia Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle, zawarte w Statucie Szkoły.
2. Złożyć w sekretariacie Szkoły, oprócz wymaganych dokumentów,
zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza sportowego. Uczeń składa je
corocznie do 15 września.
3. Brać udział w zawodach i turniejach sportowych oraz uczestniczyć
w rozgrywkach ligowych organizowanych przez okręgowe związki
sportowe.
4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki, plecaki),
sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane
w procesie szkolenia sportowego.
5. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować
zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego
(powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę.
6. Z
wyprzedzeniem
przedłożyć
wychowawcy
klasy
informację
o przewidywanej dłuższej nieobecności, wynikającej np. z udziału
w zgrupowaniu kadry.
Postanowienia końcowe
§4
1. Na wniosek wychowawcy klasy (w porozumieniu z trenerem) uczniowie
klasy sportowej za złe zachowanie lub słabe wyniki w nauce mogą być

przez Dyrektora Szkoły zawieszeni w zawodach aż do uzyskania
poprawy.
2. Uczniowie, którzy nie podnoszą poziomu sportowego bądź nie
kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera w
porozumieniu z wychowawcą klasy lub na podstawie opinii lekarza,
mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do równoległej klasy.

