
 
Regulamin klas sportowych i mistrzostwa sportowego o profilu pływanie  

w Szkole Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Sportowymi  i Mistrzostwa Sportowego w Żorach 

 
 
 
 Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN 
w porozumieniu z MSiT z dnia 27 marca 2017r. w sprawach tworzenia organizacji oraz 
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.  
Regulamin ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz 
praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkolenia 
sportowego.  
Sportowe Klasy Pływackie są częścią Uczniowskiego Klubu Sportowego Salmo Żory, 
propagującego rozwój sportu, a w szczególności pływania na terenie Miasta Żory.  
 
 
 I. Postanowienia ogólne :  
 
1. Klasa pływacka jest wspólnym projektem realizowanym przez Uczniowski Klub 

Sportowy Salmo Żory oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach. 

2. Klasy Sportowe i Mistrzostwa sportowego o profilu pływanie funkcjonują w Szkole 
Podstawowej nr 4, która pełni nadzór dydaktyczny i odpowiada za realizację programu 
nauczania.  

3. Nadzór sportowo – treningowy sprawuje Uczniowski Klub Sportowy Salmo Żory  
z siedzibą   w Żorach przy ul. Boryńska 38 C.  

4. Wszystkie zajęcia sportowe realizowane są na szkolnych obiektach sportowych oraz 
na pływalni krytej „Aquarion” Żory.  

5. Podstawą działalności Klasy Sportowej, klasy mistrzostwa sportowego jest statut 
szkoły, statut klubu sportowego UKS Salmo Żory oraz niniejszy regulamin.  

6. Cele i zadania klasy pływackiej:  
 propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu pływackiego,  

 kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie 
środowiska pływackiego, szkoły, klubu, miasta Żory, województwa śląskiego,  

 integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną 
i wychowawczą, 

 popularyzacja pływania wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców Miasta Żory, 

 zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym pływakom,  

 prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia 
wychowanków Klubu oraz   

   zapewnienie w tym celu stałego naboru dzieci do klasy pływackiej,  

 organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach 
i imprezach sportowych w szczególności ujętych w planach Śląskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego, 

 dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych. 
  



II. Postanowienia szczegółowe :  
 
1. Rekrutację uczniów do klasy sportowej i mistrzostwa sportowego przeprowadza 

komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powołana przez UKS „Salmo Żory” oraz Dyrekcję 
Szkoły.  

2. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji 
oraz zaświadczenia lekarskiego.  

3. Rekrutację do pływackiej klasy sportowej i mistrzostwa sportowego przeprowadza 
dyrektor szkoły zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN na dany rok szkolny.  

4. Kandydaci do klasy sportowej i mistrzostwa sportowego powinni:  
 zaliczyć ustalone przez komisję rekrutacyjną próby sprawności fizycznej,  

 otrzymać pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów 
sprawnościowych,  

 posiadać predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,  

 posiadać bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,  

 dostarczyć pisemną akceptację rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącą 
zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 
10 godzin tygodniowo, a w klasie mistrzostwa sportowego do co najmniej 16 godzin 
tygodniowo, 

 dostarczyć pisemną akceptację rodziców dotyczącą warunków funkcjonowania 
i współfinansowania klasy pływackiej.  

5. Rekrutację przeprowadza się do klasy pierwszej w ogólnie obowiązujących terminach 
przyjęć do szkół. 

6. Do klasy sportowej i mistrzostwa sportowego mogą być przyjmowani kandydaci spoza 
rejonu szkoły. 

7. Rodzice uczniów klasy pierwszej pływackiej i mistrzostwa sportowego nie są 
zobowiązani do uiszczania rocznej i miesięcznej składki członkowskiej na rzecz klubu 
pływackiego UKS Salmo Żory. 

8. Rodzice uczniów klasy sportowej i mistrzostwa sportowego o profilu pływanie 
w klasach  4 – 8 zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek treningowych 
w wysokości ustalonej na dany rok szkolny przez zarząd Klubu UKS Salmo Żory. Rok 
2021 oraz 2022 - składka członkowska dla uczniów klas sportowych i mistrzostwa 
sportowego wynosi 90 zł miesięcznie. 

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego zobowiązani są do 
posiadania ważnego badania lekarskiego podpisanego przez lekarza sportowego. 
Badania należy dostarczyć do 15 września każdego roku szkolnego chyba, że ze 
względów organizacyjnych podany zostanie do wiadomości inny termin.  

10. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem 
kształcenia ogólnego.  

11. Uczeń klasy sportowej i mistrzostwa sportowego ma obowiązek uczestnictwa we 
wszystkich zawodach, w których bierze udział szkoła oraz do których został 
wytypowany przez trenera. 

12. Uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego zobowiązani są do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt 
sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do 
ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu 
korzystania z sali gimnastycznej, siłowni oraz pływalni krytej.  



13. Uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego osiągający bardzo dobre 
wyniki w nauce i wybitne wyniki sportowe mogą ubiegać się o indywidualny tok 
nauczania na wniosek trenera i dyrektora szkoły.  

14. Uczeń klasy o profilu pływanie powinien :  
 być obowiązkowy, punktualny i sumienny w stosunku do obowiązków szkolnych,  

 aktywnie uczestniczyć w lekcji,  

 wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą, 

 brać aktywny udział w zawodach pływackich przynosząc szkole zaszczyt ze swych 
osiągnięć,  

 wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły, 

 pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz właściwie oceniać 
zachowanie się   

  innych dzieci.  
15. Uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego za złe zachowanie lub słabe 

wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w zawodach lub 
treningach do czasu poprawy, na wniosek trenera prowadzącego w porozumieniu 
z wychowawcą klasy, ponadto : 

  w przypadku otrzymania przez ucznia 3 uwag negatywnych, trener prowadzący 
sprawdza i decyduje po konsultacji z wychowawcą klasy czy dany uczeń zostanie 
zawieszony z treningów pływackich i zajęć szkolnych oraz zawodów na 5 dni . 
Informację o uwagach negatywnych przekazuje wychowawca klasy poprzez dziennik 
elektroniczny Librus – kara zawieszenia obowiązuje od poniedziałku następnego 
tygodnia. 

  kolejne dwie uwagi negatywne skutkują zawieszeniem ucznia z treningów szkolnych 
pływackich i treningów klubowych pływackich oraz zawodów na 20 dni roboczych. 
Informację o uwagach negatywnych przekazuje wychowawca klasy poprzez dziennik 
elektroniczny Librus – kara zawieszenia obowiązuje od poniedziałku następnego 
tygodnia. 
5 uwag negatywnych skutkuje również upomnieniem wychowawcy. 

 kolejne uwagi negatywne skutkują tak jak na początku karami zawieszenia 3 uwagi 
negatywne – 5 dni, 5 uwag negatywnych – 20 dni, jeśli uczeń notorycznie otrzymuje 
uwagi negatywne na wniosek trenera wraz z wychowawcą będzie skierowane pismo 
do dyrektora szkoły o przeniesienie ucznia do klasy ogólnej od nowego okresu lub 
roku szkolnego. 

16. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego lub 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 
oddziału działającego na zasadach ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od 
nowego semestru lub roku szkolnego.  

17. Uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego sprawiający szczególne 
trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na 
wniosek trenera lub wychowawcy w porozumieniu z radą pedagogiczną będą 
przenoszeni z klas sportowych i mistrzostwa sportowego  do oddziałów ogólnych. 
Ostateczną decyzję o przesunięciu ucznia z klasy sportowej podejmuje dyrektor 
szkoły.       

 18. Uczeń nie spełnia wymogów regulaminu klasy pływackiej gdy :  



 nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, 
nie odrabia zadań domowych, nie realizuje programu klasy pływackiej),  

 wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli, 

 nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania, 

 dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz 
zagraża bezpieczeństwu innych, 

 nie bierze udziału w zawodach pływackich,  

 nie opłaca składek na rzecz UKS Salmo Żory,  

 otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania. 
19. Uczeń, który ma stwierdzoną przez lekarza specjalistę niezdolność do uprawiania 

sportu może zostać przeniesiony do klasy równoległej.  
20. Dbając o właściwy rozwój sportowy i odpowiednie monitorowanie postępów 

zawodników nie dopuszcza się możliwości udziału uczniów pływackich klas 
sportowych i mistrzostwa sportowego w zajęciach i treningach pływackich 
prowadzonych przez inne podmioty. Konsekwencją złamania niniejszego punktu 
regulaminu będzie, na wniosek trenera prowadzącego, czasowe odsunięcie 
zawodnika od startu w zawodach klubowych.  

21. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje 
prowadzący zajęcia.  

22. Rodzice uczniów klasy pływackiej zobowiązani są do zapoznania się ze statutem 
szkoły, statutem klubu pływackiego UKS Salmo Żory oraz regulaminem klasy 
pływackiej i mistrzostwa sportowego.  

23. Rodzice uczniów klasy pływackiej i mistrzostwa sportowego zobowiązują się do 
przestrzegania postanowień Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żorach 
w kwestiach dydaktycznych oraz postanowień klubu pływackiego UKS Salmo Żory 
w kwestiach szkoleniowych (przydział do grup szkoleniowych, zastosowane metody 
treningowe, przydział trenerów do grup, itp.)  

24. Uczniowie klasy sportowej i mistrzostwa sportowego oraz ich rodzice bądź prawni 
opiekunowie, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku 
nie przestrzegania w/w regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia dziecka do 
oddziału ogólnego lub do właściwej szkoły rejonowej.  

25. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Dyrekcji Szkoły oraz 
przedstawicieli Zarządu Klubu Sportowego UKS Salmo Żory.  

26. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców na 
zabraniu rodziców oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej 
Stowarzyszenia lub szkoły.  

27. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły oraz Zarządu Klubu 
UKS Salmo Żory. 

28. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrekcji Szkoły oraz 
Zarządu Klubu Sportowego UKS Salmo Żory.  

 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  
z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach 

                                                                                        mgr Anna Gawełczyk - Kretek 
  


