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REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO  

GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA KAROLA WOJTYŁY W NIEGOWICI  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici prowadzi oddział sportowy  

o ukierunkowanym szkoleniu sportowym z zakresu piłki siatkowej, piłki nożnej lub 

piłki koszykowej. 

2. Oddział sportowy realizuje program wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo, w tym 4 godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego 

oraz 6 godzin szkolenia ukierunkowanego. 

3. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie  

z ramowym przydziałem godzin ustalonych dla klas ogólnych. 

4. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy 

dotyczące szkolnictwa sportowego. 

5. O przyjęcie do oddziału sportowego może ubiegać się uczeń zamieszkały zarówno  

w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

6. Naboru do oddziału sportowego dokonuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły. 

7. Na wniosek nauczyciela – wychowawcy lub instruktora klasy sportowej Dyrektor 

Szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej w macierzystej 

szkole lub w szkole obwodowej danego ucznia. 
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§ 2 

 

PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

 
Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Gimnazjum im. księdza Karola 

Wojtyły w Niegowici, a ponadto: 

1. ma prawo do wsparcia ze strony nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i psychologa  

w zakresie pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce, 

2. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz 

infrastruktury sportowej szkoły, 

3. nieobecność ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie ujmowana  

w dokumentacji szkolnej, jako nieobecność, ale odnotowana jest jako „ zawody”, 

4. po absencji ucznia wynikającej z udziału w zawodach sportowych, uczeń ma prawo 

być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału 

przerabianego w czasie jego nieobecności. 

  

§ 3 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

 

Uczeń oddziału sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu  

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły, a ponadto ma obowiązek: 

1. aktywnie i systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych, lekcjach 

wychowanie fizycznego i zajęciach sportowych, 

2. posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 

3. reprezentować godnie szkołę we wszystkich zawodach sportowych wynikających  

z programu szkoleniowego oraz w każdej innej imprezie związanej  

z funkcjonowaniem gimnazjum, 

4. uczestniczyć w obozach szkoleniowych, organizowanych przez szkołę, 

5. dostarczać w terminie do szkoły aktualne badania lekarskie przeprowadzone  

u lekarza specjalisty z zakresu medycyny sportowej, 

6. dbać o sprzęt szkolny ( przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie 

szkolenia sportowego, sprzęt sportowy), 
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7. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i przestrzegać 

regulaminu tych obiektów, 

8.  wykonywać polecenia nauczyciela i instruktora w czasie prowadzonych zajęć, nie 

stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich, 

9. przestrzegać zasad kulturalnego zachowania w czasie zajęć, wyjazdów sportowych, 

obozów i wycieczek oraz przestrzegać i stosować się do obowiązujących 

regulaminów, 

10. w przypadku długotrwałej niezdolności do ćwiczeń, dostarczyć zwolnienie lekarskie 

usprawiedliwiające absencję, 

11. o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych 

natychmiast poinformować o tym fakcie nauczyciela. 

 

§ 4 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W stosunku do uczniów, którzy nie stosują się do powyższego regulaminu, 

przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Gimnazjum w Niegowici. Ponadto 

instruktor lub wychowawca może dodatkowo ukarać ucznia: 

1) nie dopuszczając go do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, 

2) pozbawiając prawa uczestnictwa w zajęciach sportowych do odwołania, 

3) usuwając z obozu sportowego lub imprezy sportowej. W takim przypadku, 

obowiązek odebrania dziecka spoczywa na rodzicach/ prawnych opiekunach 

i na ich koszt. 

2. O nałożeniu kary wychowawca informuje rodziców ucznia. 


