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Podstawa prawna : 
 

1. Ustawa z 14.12.2016-Prawo Oświatowe. 
     art.137 
     art.154 punkt 4 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

 
 

 
CELE KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO 

 
1.Umożliwienie młodzieży uzdolnionej sportowo i interesującej się sportem rozwijanie   
zainteresowań, talentów, podnoszenie umiejętności i stwarzanie warunków do osiągania 
sukcesu sportowego. 
2.Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży. 
3.Kształtowanie nawyków do zdrowego stylu życia alternatywnego dla nudy ciekawego 
sposobu na życie. 
4.Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. 
5.Poszerzenie oferty ciekawych zajęć pozalekcyjnych w szkole. 
6.Kształtowanie osobowości i charakteru poprzez uczenie determinacji, dążenia do celu 
oraz zasad zdrowej rywalizacji i fair- play.  
 

BAZA SPORTOWA 
 

Szkoła wyposażona jest w salę sportową o powierzchni 920 m² z 40 m bieżnią 
tartanową oraz zapleczem: siłownia, magazynki, szatnie. Do obiektów sportowych 
otwartych należą: boisko do piłki nożnej i boisko do piłki ręcznej pokryte sztuczną 
trawą, boisko do koszykówki i siatkówki pokryte nawierzchnią tartanową , 4-torową 
bieżnię tartanową, skocznię w dal oraz plac zabaw dla uczniów kl. I – IV. 
W lekkiej atletyce terenowej korzystamy ze ścieżek w przylegającym do szkoły parku. 
Obiektami, z których szkoła również korzysta są obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka 
Sportowego: stadion z 400 metrową bieżnią okólną boiska do piłki nożnej (sztuczna 
nawierzchnia), hala pełnowymiarowa i Miejska Pływalnia „Kapry”. 
Wspomniane obiekty oddalone są od szkoły o 10 minut drogi. 
 

KADRA SZKOLENIOWA SZKOŁY 
 

Kadrę szkoleniową stanowią nauczyciele wychowania fizycznego z wykształceniem 
magisterskim i uprawnieniami trenerskimi. 
                           - 4 trenerów la, 
                           - 5 trenerów gier zespołowych (piłki ręcznej, koszykówki 

      i piłki nożnej) 
          - 1 trener pływania 
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SZKOLENIE SPORTOWE 
 

Szkolenie podstawowe 
 
Pion A   szkolenie lekkoatletyczne i pływanie 
Pion B   szkolenie w grach zespołowych 
        Szkolenie odbywa się na bazie programów szkoleniowych opracowanych przez   
        poszczególne związki sportowe zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji.   
        Nauczyciele – trenerzy uwzględniają w planie szkolenia dwie godz. zajęć na  
        basenie i realizację podstawy programowej.                                                           
 

 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI 

 
Uczniowie klas sportowych reprezentują niżej wymienione kluby, w których będą 
kontynuować kariery sportowe po zakończeniu nauki w szkole: 
- lekkoatleci i pływacy w UKS Armxim Pruszków 
- piłkarki ręczne w „Zniczu” Pruszków 
- piłkarze nożni w „Zniczu” Pruszków 
- koszykarze w MKS MOS Pruszków 
 

ZADANIA POSTAWIONE NAUCZYCIELOM – TRENEROM  
KLAS SPORTOWYCH 

 
A. Przygotowanie i wystawienie reprezentacji w następujących dyscyplinach 

sportowych w ramach programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej: 
          1. Indywidualne biegi przełajowe 

     2. Sztafetowe biegi przełajowe 
     3. Lekkoatletyka indywidualna  
     4. Pływanie 
     5. Piłka nożna 
     6. Piłka koszykowa 
     7. Piłka siatkowa 
     8. Piłka ręczna 
        oraz udział w rozgrywkach klubowych wymienionych dyscyplin.  
  

Zadanie priorytetowe, to awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
 

SZCZEBLE ROZGRYWEK SPORTOWYCH 
 

1. zawody gminne 
2. zawody powiatowe 
3. zawody międzypowiatowe (5 powiatów) 
4. Igrzyska Województwa Mazowieckiego 
5. Mistrzostwa Polski 
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PODSUMOWANIE PRACY 
 

Na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej w czerwcu każdego roku, nauczyciele-
trenerzy zdają sprawozdanie z wyników szkolenia sportowego. Ocena efektów szkolenia 
leży w gestii dyrektora szkoły. 
 

BADANIA LEKARSKIE 
 
Uczniowie klas sportowych poddają się badaniom lekarskim dwa razy w roku. Badania 
przeprowadzane są na terenie szkoły przez lekarza sportowego (jeżeli uczeń posiada 
aktualne badania klubowe, dostarcza je do pielęgniarki). Każdy uczeń-zawodnik 
zobowiązany jest do wykonania podstawowych badań krwi i EKG w podanym terminie. 
 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 
 

I. Warunki przyjęcia do klasy sportowej 
1. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 
2. Pisemna zgoda rodziców 
3. Uzyskanie pozytywnych wyników w testach sprawności ogólnej i specjalnej 
4. Dobre wyniki w nauce i poprawne zachowanie 
5. Złożenie podania o przyjęcie do klasy sportowej 

 
II. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej 
 

1. Rekrutację przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły składający się 
z nauczycieli –trenerów prowadzących zajęcia w klasach sportowych 

2. Klasy sportowe są bez rejonowe 
3. Terminy przeprowadzenia testów określa Dyrektor szkoły. 
4. Dalsze postępowanie, terminarz określa harmonogram rekrutacji do Szkoły. 

 
III. Obowiązki ucznia klasy sportowej 
 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych 
obowiązujących w szkole regulaminów. 

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej 
poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny. 

3. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie 
własnego poziomu sportowego. 

4. Reprezentuje szkołę we wszystkich zawodach, do których został powołany, zaś 
rodzice (prawni opiekunowie), akceptując regulamin, wyrażają jednocześnie 
zgodę na każdy wyjazd na zawody w danym roku szkolnym. 

5. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują 
się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera, w porozumieniu z wychowawcą 
klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni do klasy 
ogólnodostępnej, a w przypadku ucznia z innego rejonu do jego szkoły 
rejonowej. 

6. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, 
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek trenera lub 
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wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni do 
klasy ogólnodostępnej, a w przypadku ucznia z innego rejonu do jego szkoły 
rejonowej. 

7. W czasie zawodów sportowych i innych wyjazdów opiekę nad uczniami sprawuje 
trener – każdy wyjazd rozpoczyna się zbiórką przed szkołą, a kończy  
także  rozejściem do domów sprzed szkoły. Wcześniejsze odebranie zawodnika 
możliwe jest tylko poprzez osobisty odbiór rodzica z zawodów. 

8. Wyjście na zajęcia odbywające się na basenie poprzedzone jest zbiórką przed 
szkołą, uczniowie pod opieką trenera udają się na basen i razem z Nim wracają 
do szkoły, kontynuują dalsze lekcje. 

9. W przypadku, gdy zajęcia na basenie odbywają się o godz. 8.00, zbiórka 
ustalona jest na Miejskiej Pływalni Kapry – na terenie pływalni opiekę nad 
uczniami sprawują trenerzy naszej szkoły, zaś na basenie uczniowie przebywają 
pod opieką trenerów i ratowników Miejskiej Pływalni „Kapry”. 
Powrót z basenu odbywa się pod opieką nauczyciela. 

10. Wcześniejszy odbiór dziecka z jakichkolwiek zajęć jest możliwy poprzez osobisty 
odbiór ucznia po uprzednim poinformowaniu trenera Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Pruszkowie. 

 
 

Wychowawcy klas zapoznali rodziców uczniów z 
regulaminem w czasie zebrań rodziców w dn. 
11.01.2018r. Akceptacja rodziców została potwierdzona 
podpisem. 


