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Regulamin Klasy Sportowej 

Szkoła podstawowa  

KLASY IV - VI 

 

KLASA SPORTOWA  

DYSCYPLINA 

KOSZYKÓWKA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1/ Uczeń uczęszczając do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej powinien: 

a. Osiągać dobre wyniki w nauce. 

b. Uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez Warszawski Okręgowy 

Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego. 

c. Uczestniczyć w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych. 

d. Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

e. Godnie reprezentować szkołę i klub UKS „Trójka” Żyrardów na terenie miasta, 

województwa, Polski i poza jej granicami.  

f. Jego zachowanie powinno być co najmniej dobre. 

2/ Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów klasy sportowej a tym samym przechodzi do 

szkoły rejonowej lub w miarę możliwości do klasy równoległej w ZSP 3 w Żyrardowie jeśli: 

a. W wyniku własnych zaniedbań nie robi postępów, nie przykłada się do zajęć,           

nie uczęszcza na zajęcia. 

b. W przypadku nagannego zachowania podczas zajęć dydaktycznych. 

c. Nie reprezentuje szkoły i klubu w rozgrywkach ligowych i turniejach rozgrywanych w 

Polsce i poza jej granicami. 

d. Za niegodne zachowanie sportowca i ucznia podczas zawodów sportowych 

odbywających się na terenie Żyrardowa jak i na terenie całego kraju i zagranicą. 

e. W przypadku gdy uczeń rezygnuje z własnej woli z trenowania koszykówki w ZSP 3 

w Żyrardowie. 

f. Za niegodne reprezentowanie szkoły i klubu poza terenem ZSP 3 w Żyrardowie. 

g. Za bardzo słabe wyniki w nauce. 

h. Za naganne zachowanie. 

3/  Zawieszenie w czynnościach sportowca 

Uczeń na wniosek wychowawcy klasy i ustaleniach z trenerem, może zostać 

zawieszony w treningach na czas określony przez trenera lub wychowawcę w sytuacji, gdy 

pogorszył się w nauce lub w zachowaniu. 

Każdy uczeń ZSP nr 3 ma możliwość zdobycia stypendium sportowego 

ufundowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 i stypendium Prezydenta 



Miasta Żyrardowa za wybitne osiągnięcia sportowe w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej i zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

        Zapoznałam/em się z w/w punktami regulaminu klasy sportowej obowiązującego od klasy IV do 

klasy VI i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień regulaminu klasy sportowej.  

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis dziecka) 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem klasy sportowej i akceptuję w/w punkty  regulaminu 

dotyczące mojej/go córki/syna ………………………………………… uczęszczającej/go do klasy 

sportowej o profilu koszykówki w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie. 

…………………………………………………. 

(czytelny podpis rodziców/ opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regulamin Klasy Sportowej 

Gimnazjum 

KLASY I - III 

 

KLASA SPORTOWA  

DYSCYPLINA 

KOSZYKÓWKA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/ Uczeń uczęszczając do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej powinien: 

g. Osiągać dobre wyniki w nauce. 

h. Uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez Warszawski Okręgowy 

Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego. 

i. Uczestniczyć w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych. 

j. Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

k. Godnie reprezentować szkołę i klub UKS „Trójka” Żyrardów na terenie miasta, 

województwa, Polski i poza jej granicami.  

l. Jego zachowanie powinno być co najmniej dobre. 

2/ Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów klasy sportowej a tym samym przechodzi do 

szkoły rejonowej lub w miarę możliwości do klasy równoległej w ZSP 3 w Żyrardowie jeśli: 

i. W wyniku własnych zaniedbań nie robi postępów, nie przykłada się do zajęć,           

nie uczęszcza na zajęcia. 

j. W przypadku nagannego zachowania podczas zajęć dydaktycznych. 

k. Nie reprezentuje szkoły i klubu w rozgrywkach ligowych i turniejach rozgrywanych w 

Polsce i poza jej granicami. 

l. Za niegodne zachowanie sportowca i ucznia podczas zawodów sportowych 

odbywających się na terenie Żyrardowa jak i na terenie całego kraju i zagranicą. 

m. W przypadku gdy uczeń rezygnuje z własnej woli z trenowania koszykówki w ZSP 3 

w Żyrardowie. 

n. Za niegodne reprezentowanie szkoły i klubu poza terenem ZSP 3 w Żyrardowie. 

o. Za bardzo słabe wyniki w nauce. 

p. Za naganne zachowanie. 

3/  Zawieszenie w czynnościach sportowca 

Uczeń na wniosek wychowawcy klasy i ustaleniach z trenerem, może zostać 

zawieszony w treningach na czas określony przez trenera lub wychowawcę w sytuacji, gdy 

pogorszył się w nauce lub w zachowaniu. 

Każdy uczeń ZSP nr 3 ma możliwość zdobycia stypendium sportowego 

ufundowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 i stypendium Prezydenta 



Miasta Żyrardowa za wybitne osiągnięcia sportowe w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej i zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

        Zapoznałam/em się z w/w punktami regulaminu klasy sportowej obowiązującego od klasy I do 

klasy III i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień regulaminu klasy sportowej.  

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis dziecka) 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem klasy sportowej i akceptuję w/w punkty  regulaminu 

dotyczące mojej/go córki/syna ………………………………………… uczęszczającej/go do klasy 

sportowej o profilu koszykówki w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie. 

…………………………………………………. 

(czytelny podpis rodziców/ opiekunów) 

 


