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Regulamin klas sportowych 

Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 

Kusocińskiego w Łomiankach. 

 

pod patronatem 

 

UKS V Łomianki, UKS Kusy Basket Łomianki, KS Łomianki 
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I. Zasady przyjęcia do oddziału sportowego: 

 

1. Zasady przyjęcia do klasy IV sportowej oraz harmonogram rekrutacji określane są przez 

organ prowadzący tj. przez Gminę Łomianki na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Łomianek. 

2. W okresie od 1 września do zakończenia danego roku szkolnego Dyrektor Szkoły może 

przyjąć ucznia do oddziału sportowego na każdym poziomie (tzn. do klasy IV, V, VI, VII, 

VIII) po przeprowadzeniu prób sprawnościowych i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

nauczyciela/trenera oraz wychowawcy danej klasy. 

 

II. Prawa i obowiązki uczniów: 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: 

1) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej; 

2) podstawową opiekę medyczną; 

3) odpowiednią bazę treningową; 

4) podstawowy sprzęt sportowy; 

5) wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) wypełniać postanowienia wynikające ze Statutu Szkoły oraz wewnętrznych 

regulaminów obowiązujących w szkole; 

2) reprezentować godnie szkołę i klub we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza imprez sportowych; 

3) godnie reprezentować szkołę oraz klub w życiu codziennym oraz podczas zajęć 

szkolnych i treningów; 

4) wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą; 

5) trenować i rywalizować w duchu fair-play; 

6) troszczyć się o sprzęt sportowy używany podczas zajęć, a w przypadku celowego 

zniszczenia, rodzice ucznia zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności 

materialnej; 

7) dbać o stan swojego zdrowia, przestrzegać higienicznego trybu życia; 

8) długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń uczeń zobowiązany jest 

udokumentować zwolnieniem lekarskim,  
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9) z wyprzedzeniem przedłożyć trenerowi informację o dłuższej nieobecności na 

zajęciach i imprezach sportowych. 

3. Uczniowie nie powinni: 

1) spóźniać się na zajęcia; 

2) używać telefonów komórkowych na lekcjach oraz podczas przerw; 

3) używać wulgaryzmów w stosunku do kolegów i nauczycieli; 

4) opuszczać zajęć, treningów i meczy bez powiadomienia wychowawcy lub trenera; 

5) zachowywać się arogancko wobec koleżanek/kolegów oraz nauczycieli; 

stosować używek typu ( palenie papierosów, picie alkoholu lub innych środków     

niedozwolonych); 

6) komentować i śmiać się z niepowodzeń swoich kolegów; 

7) chodzić po sali podczas lekcji; 

8) zabierać/wyłudzać cudze mienie, grzebać w nie swoich plecakach, piórnikach bez 

zgody właściciela; 

9) dokonywać kradzieży, przywłaszczeń cudzego mienia; 

10) stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczniów podczas zajęć lekcyjnych. 

4. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego, przewidziane są kary: 

1) pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych; 

2) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym; 

3) zawieszenia w treningach oraz zawodach sportowych na okres 1 tygodnia; 

4) zawieszenia w treningach oraz zawodach sportowych na okres 1 miesiąca – 

w  przypadku braku widocznej poprawy zachowania/ocen w szkole; 

5) przeniesienia z klasy sportowej  do klasy ogólnej lub szkoły rejonowej. 

 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Uczeń nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, zostaje przeniesiony do 

klasy ogólnej lub szkoły rejonowej, szczególnie w razie: 

1) notorycznego naruszania postanowień Statutu Szkoły i innych regulaminów szkolnych; 

2) jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie; 

3) stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych 

używek; 
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4) osiągania słabych wyników sportowych; 

5) częstego opuszczania treningów oraz meczów  (30% zajęć w semestrze); 

6) niestosownego zachowania w stosunku do kolegów/koleżanek, nauczycieli, personelu 

szkolnego; 

7) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom. 

2. Decyzję o konsekwencjach nieprzestrzegania powyższego regulaminu podejmują wspólnie 

Dyrektor szkoły, wychowawca oraz trenerzy. 

3. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o 

opinię trenera i wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa. O fakcie wykluczenia ucznia 

z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na miesiąc przed terminem. 

4. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje przeniesienie ucznia 

w każdym czasie. 

5. Przeniesienie ucznia do  klasy ogólnej może nastąpić w każdym czasie roku szkolnego. 

6. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii 

lekarza,  uzasadniającej   brak  możliwości  kontynuowania  przez  ucznia  szkolenia 

sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego okresu do oddziału 

szkolnego działającego na zasadach ogólnych lub zostaje przeniesiony do szkoły 

rejonowej. 

7. Wykluczenie z klasy sportowej powoduje usuniecie zawodnika z Klubu. 

 

 

 

Wchodzi w życie  z dniem  26 sierpnia 2020 roku. 


