
UCHWAŁA NR 6/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej 

Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Leśnej  

z dnia 21.12.2018 roku 

w sprawie: zmiany statutu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej 

 

 

Na podstawie §80 ust. 4 Statutu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej  

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2017/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Leśnej z dnia 30.11.2017r., uchwala się co następuje: 

 

 

 

§1. 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Dodaje się §31a [Oddziały sportowe]w brzmieniu: 

1. W Szkole funkcjonują oddziały sportowe. W oddziale sportowym są prowadzone 

zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co 

najmniej trzech kolejnych klasach szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w 

pierwszym roku szkolenia. 

2. W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie 

sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. Program szkolenia jest realizowany równolegle 

z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

3. Szkolenie sportowe jest prowadzone na terenie Szkoły przy wykorzystaniu własnych 

obiektów lub urządzeń sportowych. Szkolenie sportowe może być także realizowane  

z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych podmiotów na podstawie 

umowy zawartej między organem prowadzącym szkołę a danym podmiotem. 

4. W ramach programu szkolenia Szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie 

poziomu wytrenowania. 



5. Szkoła może realizować programy sportowe we współpracy z polskimi związkami 

sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 

statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na 

kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

6. Współpraca, o której mowa w ust. 5 powyżej, może dotyczyć w szczególności pomocy 

szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, 

korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań 

diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach 

krajowych i międzynarodowych. 

7. W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 

1) ukierunkowany - mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień 

kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie; 

2) specjalistyczny. 

8. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 

godzin. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, na podstawie programu 

szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu 

wyszkolenia sportowego uczniów. W ramach tych godzin są realizowane zajęcia 

szkolenia sportowego oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane 

w ramowym planie nauczania.  

9. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych mogą być 

tworzone grupy ćwiczeniowe. 

10. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi 10. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów  

w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

11. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na 

kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w 

zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.  

12. 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 semestru do 

oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 



13. Do klasy I oddziału sportowego w szkole przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

14. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  

w ust. 13 powyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności 

fizycznej, o których mowa w ust. 13 pkt 3 powyżej. 

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe. 

 

2. Dalsza treść Statutu pozostaje bez zmian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


