
Regulamin klasy sportowej o profilu szermierczym 
 

w Szkole Podstawowej nr 340 
 

Zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 

marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz. U. 

2002/191/1603) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu 

koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do 

ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. 
 

1. Postanowieniem niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci 

poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych  
2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej powinien zapoznać się z poniższym regulaminem, 

stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację.  
3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych o profilu 

szermierka.  
4. Uczniowie  klas  sportowych  realizują  program  nauczania  zgodny  z  wymaganiami  

programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z 

wychowania fizycznego. 

  
I. Organizacja klasy.  

1. Klasę sportową tworzy się spośród zamieszkałych w rejonie szkoły oraz uczniów z całego 

terenu miasta Warszawy.  
2. Liczba uczniów w klasach sportowych powinna liczyć minimum 20 osób.  
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie poczynając od klasy IV  

szkoły podstawowej.  
4. W zależności od liczby uczniów o podziale klasy na grupy decyduje Dyrektor szkoły, po 

akceptacji organu prowadzącego.  
5. Dzieci uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny sportu 

lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej.  
6. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest 

posiadanie aktualnych badań lekarskich, wydanych przez lekarza medycyny sportowej.  
7. Badania okresowe wykonuje się co 6 miesięcy u lekarza medycyny sportowej.  
8. Za przeprowadzenie badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia.  
9. Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony trener.  
10. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze udziału  

w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne, prowadzone w 

danym oddziale.  
11. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły wychowawca, a 

zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów oraz nauczycieli wf.  
12. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z 

planu nauczania oraz:  
a) zawody okręgowe i ogólnopolskie; 



b) turnieje szkolne – Pierwszy krok szermierczy;  
c) letnie i zimowe obozy sportowe.  

13. Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki. 

  
II. Prawa i obowiązki uczniów i rodziców.  

1. Obowiązki ucznia klasy sportowej:  
a) zgoda rodziców na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych;  
b) posiadanie aktualnych badań lekarskich;  
c) udział i zaangażowanie w treningach sportowych;  
d) dbanie o wypożyczony sprzęt szermierczy, a w razie  zniszczenia lub zagubienia  

– pokrycie kosztów zakupu tego sprzętu; 
 

e) udział w wyznaczonych przez trenera zawodach szermierczych oraz pomoc 
 

w organizacji imprez sportowych przeprowadzanych przez Szkołę; 
 

f) postępy  w nauce i szkoleniu sportowym (uczeń – sportowiec wywiązuje się 
 

z obowiązków szkolnych); 
 

g) dbanie o dobre imię ucznia - sportowca.  
2. Obowiązki rodziców:  

a) udzielenie pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych;  
b) umożliwienie dziecku przeprowadzenia okresowych badań lekarskich;  
c) odpowiedzialność finansowa za zagubienie sprzętu szermierczego, który klub 

wypożycza bezpłatnie dziecku na początku 4 klasy na 5 lat (koszt 400-500 złotych).  
3. Prawa ucznia klasy sportowej, który spełnia obowiązki:  

a) udział w zajęciach treningowych zgodny z planem dydaktycznym szkoły;  
b) udział w zawodach i turniejach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami 

uczestników oraz regulaminami;  
c) udział w zgrupowaniach sportowych – po zaopiniowaniu przez trenera (koszt 

pokrywa uczestnik)  
4. Uczeń nieprzestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do szkoły 

rejonowej lub klasy niesportowej, szczególnie w razie:  
a) notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych, jeśli jego 

zachowanie zostanie ocenione na naganne;  
b) stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych 

niedozwolonych używek;  
c) osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;  
d) częstego (50% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez 

usprawiedliwienia;  
e) zachowania zagrażającego innym uczniom.  

5. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek trenera, poparty 

opinią wychowawcy. 

 

III. Zasady rekrutacji do klasy sportowej.  
1. Nabór rozpoczyna się od obowiązkowego spotkania rodziców z przedstawicielem szkoły  

– Dyrekcja szkoły, trenerem - nauczycielem oraz przedstawiciel klubu sportowego 

d’Artagnan Ursynów.  
2. Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który w wyznaczonym terminie:  

a) złoży podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica; 



b) złoży zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w teście;  
c) zaliczy test sprawności fizycznej, test specjalistyczny na odpowiednim poziomie;  
d) w wyznaczonym terminie dostarczy oryginał świadectwa ukończenia III klasy szkoły 

podstawowej (w przypadku uczniów przyjętych z innych szkół). 

 

Na zajęciach szermierki obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa” w szkole oraz „Regulamin 

bezpieczeństwa” wytyczony przez Polski Związek Szermierczy w nawiązaniu do przepisów FIE. 
 
1. Nadrzędną zasadą, obowiązującą podczas wszelkich zdarzeń szermierczych, jest dbałość o ich 

bezpieczny przebieg.  
2. Każdy uczestnik zdarzeń szermierczych, zarówno aktywnie jak i biernie biorący udział, 

powinien bezwzględnie reagować na sytuacje, które w zgodzie z jego wiedzą i zdolnością, 

przewidywania, mogłoby skutkować niepożądanymi konsekwencjami.  
3. Dzieci i młodzież podczas zajęć szermierczych powinny stosować rozmiar broni odpowiedni 

do ich wieku ( IV klasa „O”, V klasa „2”, VI-VIII klasy „5”).  
4. Dzieci powinny używać masek o odpowiednim rozmiarze.  
5. Kurtki powinny być odpowiedniej długości. Niedopuszczalnym jest używanie stroju, który 

wykazuje uszkodzenia w postaci dziur lub przetarć.  
6. Używanie plastronów jest obligatoryjne.  
7. Skarpety powinny być naciągnięte i schowane pod nogawkami spodni tak, aby nie była 

widoczna żadna część łydki zawodnika. 
 
8. Rękawica powinna być wystarczająco długa, aby przykrywać ok. połowy przedramienia i 

znajdować się ponad rękawem kurtki. 
 
9. Nie należy używać broni, która jest złamana, zgięta lub źle wygięta. 

 

10. Podczas treningu indywidualnego i grupowego zawodnicy powinni być wyposażeni w 

kompletny strój zabezpieczenia osobistego (bluza, spodnie, plastron, skarpety). 
 
11. Wszyscy szermierze, gdy nie uczestniczą w walce lub lekcji, noszą broń skierowaną końcem 

do dołu.  
12. Szermierze powinni pamiętać, aby nie zakładać maski używając obu rak, kiedy w jednej z 

nich trzymają broń. Maska powinna być założona pierwsza.  
13. Nigdy nie wolno zaczynać zawodnikowi walki, jeżeli nie ma pewności, że obaj zawodnicy 

mają założone poprawnie maski. 
 
14. Nie wolno zawodnikowi używać broni w sposób nieodpowiedzialny (niewłaściwy) lub z 

lekkomyślną brutalnością. 
 
15. Osoby postronne nie powinny przebywać na obszarze, na którym mają miejsce zdarzenia 

szermiercze. W szczególności nie mogą one przechodzić przez obszar, gdzie akurat 

prowadzona jest walka.  
16. Zawodnik i jego prawny opiekun zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem 

bezpieczeństwa i złożenia podpisu pod tekstem „Zapoznałem się z Regulaminem 

Bezpieczeństwa, jego treść jest dla mnie zrozumiała i zobowiązuję się stosować wytycznych 

w nim zawartych”. 


