
Prawa ucznia klasy sportowej oraz 
ucznia uczestniczącego w zawodach 
i wyjazdach sportowych 
 

1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, 
nauczycieli i trenerów w rozwiązywaniu 
problemów wynikających z konieczności 
pogodzenia nauki i sportu, 
a w szczególności do pomocy dydaktycznej 
w przezwyciężaniu trudności w nauce 
(zajęcia wyrównawcze). 

2. Ma prawo do korzystania pod opieką 
nauczyciela-opiekuna grupy sportowej 
ze sprzętu sportowego. 

3. Po jednodniowych lub kilkudniowych 
zawodach sportowych ma prawo być 
nieprzygotowanym do lekcji w dniu 
następnym z zakresu materiału 
przerabianego w czasie swojej 
nieobecności. 

4. Absencja ucznia wynikająca z udziału 
w zawodach sportowych nie jest ujmowana 
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, 
a odnotowana jest jako „zawody”. 

 

Uczeń klasy sportowej powinien 
 

1. Być obowiązkowy i sumienny. 

2. Aktywnie uczestniczyć w lekcji. 

3. Wyróżniać się przykładnym zachowaniem 

oraz kulturą osobistą. 

4. Wzorowo zachowywać się wobec 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. Pomagać w rozwiązywaniu konfliktów 

między uczniami oraz właściwie oceniać 

zachowanie się innych dzieci. 

6. Przestrzegać „Złotych zasad” klas IV-VIII 

obowiązujących wszystkich uczniów szkoły. 

 

Obowiązki ucznia klasy sportowej 

oraz ucznia uczestniczącego 

w zawodach i wyjazdach sportowych 

 

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach sportowych, lekcjach WF 

i posiadać strój sportowy odpowiedni 

do miejsca zajęć. 

2. Reprezentować godnie szkołę i klub 

UKS we wszystkich imprezach 

i zawodach sportowych ujętych 

w programie sportowym szkoły oraz 

wynikających z programu 

szkoleniowego i kalendarza imprez 

sportowych. 

3. Uczestniczyć w obozach sportowych. 

4. Poddawać się wyznaczonym badaniom 

lekarskim w przychodni 

sportowo-lekarskiej. 

5. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty 

(dresy, koszulki, spodenki) i sprzęt 

sportowy. 

6. Przestrzegać poleceń trenera w czasie 

prowadzonych zajęć, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób wspólnie ćwiczących. 

7. Przebywać w obiektach sportowych 

wyłącznie pod opieką trenera 

i podporządkować się regulaminom 

obozów i wycieczek. 

8. Długotrwałą niezdolność do ćwiczeń 

udokumentować zwolnieniem 

lekarskim. 

 

Obowiązki szczególne 

 

1. W przebieralniach sportowych 

bezwzględnie przestrzegać zasady 

intymności podczas przebierania się. 

2. W łazienkach, pod prysznicem, w WC 

przestrzegać kultury korzystania oraz 

pozostawiać po sobie porządek. 

3. Środki higieny osobistej (dezodorant, 

perfumy, żele) stosować zgodnie 

z przeznaczeniem i do użytku 

osobistego. 

 
 
 
 
 

 
 



Konsekwencje nieprzestrzegania 
zasad: 
 

1. Pozbawienie prawa reprezentowania 

szkoły na zawodach sportowych. 

2. Pozbawienie prawa uczestnictwa 

w obozie sportowym. 

3. Usunięcie z obozu sportowego lub 

imprezy sportowej przy jednoczesnym 

nałożeniu na prawnych opiekunów 

ucznia obowiązku odebrania dziecka 

z miejsca jego pobytu na ich koszt 

w najkrótszym możliwym terminie. 

4. O nałożeniu wymienionych kar 

decyduje trener w porozumieniu 

z wychowawcą klasy, pedagogiem 

i dyrekcją szkoły. 
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