
 

Zmiany w statucie Zespołu Oświatowego Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim 

uchwała nr 4/2020 z dnia 12 marca 2020 r.  

1. W § 1 w ustęp. 1, dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: „oddziale sportowym” – należy 

przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe 

obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami w sprawie 

oddziałów sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

2. W § 2 ustęp 1. i 2. otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła nosi nazwę Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa 

Dwernickiego z Oddziałami Sportowymi w Stoczku Łukowskim. 

„2. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa Dwernickiego z Oddziałami 

Sportowymi w Stoczku Łukowskim zwana dalej szkołą jest szkołą publiczną”. 

 

3. Do § 2 dodaje się ustęp 7. w brzmieniu: 

„7. W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały sportowe, których 

zasady organizacji regulują odrębne przepisy”. 

 

4. Dodaje się do § 38 ustęp 4. i 5. w brzmieniu:  

„4. W oddziałach klas IV - VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy 

zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”. 

„5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za 

zgodą organu prowadzącego szkołę”. 

 

5. § 39 otrzymuje brzmienie: 

1. „Szkoła prowadzi oddziały sportowe. 

2. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, 

w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych 

był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów za zajęciach 

edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego 

programu lub toku nauki; 

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, 

z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu 

liczby dni wolnych od zajęć, określonej odrębnymi przepisami. 

3. Organizacja oddziałów sportowych. 

1) W oddziałach sportowych prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie 

sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły 

podstawowej dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 



2) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów mogą być tworzone grupy 

ćwiczeniowe. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym 

wynosi co najmniej 10 uczniów. 

3) W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów 

w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

4) Szkoła może prowadzić oddziały sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: 

piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa i innych za zgodą organu prowadzącego. 

5) Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne do realizacji szkolenia 

sportowego w oddziałach sportowych. 

6) 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. 

7) W oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, 

mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do 

szkolenia w określonym sporcie. 

8) Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według  programów 

szkolenia sportowego opracowanych dla właściwych oddziałów sportowych. 

9) Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

10) W ramach programu szkolenia sportowego Szkoła może organizować dla uczniów 

obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych. 

11) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

wynosi co najmniej 10. 

12) W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane 

są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 

nauczania dla szkoły podstawowej. 

13) Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

14) Uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową 

niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na 

pozostałe zajęcia edukacyjne. 

15) W przypadku opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia 

sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia 

sportowego, uczeń oddziału sportowego przechodzi od nowego roku szkolnego lub 

nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

4. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydany 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodzica 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 oddziale. 

5. Szczegółowe zasady i termin naboru do klas sportowych w danym roku szkolnym określa      

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

6.Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziału sportowego określa „Regulamin oddziału    

sportowego Zespołu Oświatowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Dwernickiego 

z Oddziałami Sportowymi w Stoczku Łukowskim 

 


