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Organizacja klasy sportowej na przykładzie  
VIII Sportowego Gimnazjum w Bydgoszczy 

 
 

Mimo ugruntowanej, silnej w Polsce pozycji sekcji strzeleckiej WKS „Zawiszy” 
Bydgoszcz od wielu lat obserwowaliśmy, jako trenerzy, spadek zainteresowania 
sportem strzeleckim wśród młodzieży. Jedynym sposobem naboru do sekcji były 
ogłoszenia prasowe, wizyty w szkołach i przeprowadzanie lekcji pokazowych dla klas 
lub samodzielne zgłaszanie się młodzieży na strzelnicę. 

Koniecznym stało się stworzenie takiego systemu naboru i szkolenia, który 
zapewniłby stały dopływ młodzieży szkolnej, z możliwością wyłonienia tych 
z największymi predyspozycjami do sportu strzeleckiego oraz celowe i świadome 
kształcenie ich w kierunku mistrzostwa sportowego. 

VIII Sportowe Gimnazjum w Bydgoszczy powstało w 2000 roku i realizuje szkolenie 
w dwóch dyscyplinach: strzelectwie (dziewcząt) i koszykówce (chłopców). W każdym 
z trzech oddziałów jedna klasa ma profil sportowy. W klasie jest ok. 30 uczniów, 15 
miejsc przypada na daną dyscyplinę.  

Uczniowie w ramach obowiązku szkolnego realizują zajęcia zgodnie z programem 
nauczania, w tym także z wychowania fizycznego. Do obowiązków ucznia klasy 
sportowej należy uczestniczenie w 10-12 godz. (zależnie od programu nauczania 
ustalonego na dany rok szkolny) treningów specjalistycznych. Zajęcia odbywają się 
cztery razy w tygodniu na strzelnicy sportowej w klubie „Zawisza”, gdzie młodzież 
dowożona jest autokarem.  

Organizacja szkolenia 

W pierwszych trzech latach nabór prowadzony wśród uczniów klas szóstych 
obejmował tylko testy sprawnościowe (bieg po kopercie, rzut piłką lekarską, tor 
przeszkód, ćwiczenia równoważne) oraz testy psychologiczne, sprawdzające 
koncentrację i spostrzegawczość.  

 Ze względu na małą przydatność do strzelectwa w/w testy zostały zastąpione 
typowym sprawdzianem umiejętności strzeleckich, by w ten sposób uniknąć 
przypadkowości szkolenia osób mało zdolnych i nie nadających się do strzelectwa. 

Nabór do klasy pierwszej rozpoczynał się od wizyt i prelekcji w klasach szóstych 
(w naszej szkole i okolicznych) w listopadzie. Młodzież została wtedy poinformowana 
o charakterze dyscypliny, warunkach uczestnictwa w zajęciach na strzelnicy itp. 

Aby móc uczestniczyć we wstępnych (przygotowujących) zajęciach uczniowie 
przynoszą zgodę rodziców na samodzielne uczęszczanie na treningi. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu i trwają po 60 minut. Zadaniem tych lekcji jest zaznajomienie uczniów 
z podstawowymi zasadami zachowania się na strzelnicy. Podopieczni uczą się 
prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych, oceny poprawnego rejonu 
celowania oraz poznają podstawowe zasady wyciskania języka spustowego. Na każdy 
element poświęcamy tyle czasu, aż uczeń opanuje go stopniu zadowalającym. 

 Chcąc uniknąć przeciążenia kręgosłupa, w pierwszych miesiącach (3-4), wszystkie 
treningi z bronią odbywają się w postawię siedzącej. Ćwiczenia postawy w pozycji 
stojąc uczniowie wykonują bez broni. Głównie chodzi tu o wyrobienie prawidłowych 
nawyków ruchowych bez zbytniego obciążania kręgosłupa. 
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Po opanowaniu przez ucznia podstawowych zasad zachowania się na strzelnicy 
i utrwaleniu wiadomości dotyczących oddania strzału, uczniowie przystępują do 
strzelania. Najpierw odbywa się ono do białego ekranu, do tarcz z figurami 
geometrycznymi. Następnie, po osiągnięciu przez zawodników widocznego skupienia 
przestrzelin w tarczy, przystępujemy do strzelania do tarcz pierścieniowych. 
Nieodzownym na tym etapie szkolenia jest zapoznanie ucznia z zasadami regulowania 
przyrządami celowniczymi. 

Od kwietnia powoli wprowadzamy strzelanie w postawie stojącej. Stopniowo je 
zwiększamy, zaczynając strzelenie od białego ekranu, a kończąc na tarczy 
pierścieniowej. W trakcie szkolenia (w końcowej fazie) wprowadzamy elementy 
współzawodnictwa sportowego (np. strzelanie serii 10-cio strzałowej). Takie 
współzawodnictwo może wskazać nam jednostki odporne psychiczne i najlepiej 
predysponowane do strzelectwa sportowego. 

Kończąc szkolenie w czerwcu egzaminem (test strzelecki), uczeń jest wyposażony 
w niezbędna wiedzę i umiejętności do prowadzenia samodzielnej walki sportowej na 
stanowisku, strzeleckim. 

 
Kryteria naboru: 

 Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa 
sportowego). 

 Osiąganie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce (uzyskanie średniej ocen 
na koniec klasy VI powyżej 4,25). 

 Poprawne wykonanie sprawdzianu strzeleckiego (jako wskaźnik predyspozycji 
rozwojowych oraz stopień wykorzystywania nabytych umiejętności). 

 
Sprawdzian strzelecki obejmuje: 

 Ilość strzałów próbnych - 10. 
 Ilość strzałów ocenianych – 20. 
 Czas – 45 minut. 
 Ocenie może podlegać wynik jak i skupienie strzałów na tarczy. 
 
W zależności od stopnia zaawansowania i opanowania elementów strzeleckich 

strzelanie można przeprowadzić w dwojaki sposób: 
 Zawodnicy oddają wszystkie strzały w pozycji siedzącej, z bronią ułożoną na 

podpórce na stanowisku strzeleckim. 
 Zawodnicy oddają wszystkie strzały w pozycji stojącej. 
 
O przyjęciu do gimnazjum decyduje komisja, która ocenia: 
 stan zdrowia; 
 wyniki w nauce ; 
 wynik  testu strzeleckiego ; 
 oraz obowiązkowy udział w obozach sportowych (pisemna deklaracja rodziców). 

 
Uczniowie przyjęci do gimnazjum kontynuują treningi u tych samych trenerów. 

Zapewnia to ciągłość szkolenia i lepsze poznanie ucznia, z którymi spotykali się w 
klasie szóstej. 

W początkowej fazie szkolenia treningi odbywały się na adoptowanej części sali 
gimnastycznej. Istniał wtedy podział godzin treningowych. Lecz zbyt mała ilość 
stanowisk nie pozwalała na efektywne prowadzenie zajęć strzeleckich. „ Przy tak licznej 
grupie warunki szkolne nie spełniały do końca naszych oczekiwań treningowych 
i zmusiły nas do podjęcia decyzji o wynajęciu autokaru dla młodzieży. 
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Dzięki kierownictwu sekcji od roku szkolnego 2002/2003 zajęcia odbywają się na 
strzelnicy sportowej WKS „Zawiszy” Bydgoszcz. 

Taka sytuacja ma wiele zalet: 
1. Duża ilość ćwiczących w jednym czasie. 
2. Możliwość organizowania małych form współzawodnictwa. 
3. Szeroki wybór broni dostępnej dla każdego. 
4. Różnicowanie zadań treningowych z podziałem na broń kulową i pneumatyczną. 

 
Wadą są koszty, gdyż uczniowie uprawiający strzelectwo w klasie sportowej są 

objęci obowiązkiem szkolnym i obarczanie ich kosztami transportu nie wchodzi w grę. 
Zdobyte przez nich punkty w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży 
pomniejszają wydatki związane z transportem szkoła - strzelnica - szkoła. 

Treningi w planie lekcyjnym zajmują po dwie godziny dziennie, cztery razy 
w tygodniu. Po odliczeniu czasu na przejazd efektywny czas treningu waha się 
w granicach 1,5 godziny, co daje 6 godzin tygodniowo. Dla uczniów klas II i III 
zorganizowany jest jeden trening indywidualny.  

 
Treningi w okresie jesień/zima 
1.   7. 30 - odjazd ze szkoły; 
2.   7. 40 - pobranie broni, przygotowanie do treningu; 
3.   7. 55 – podanie tematu treningu; 
4.   8. 00 – rozpoczęcie treningu (trening strzałowy lub bezstrzałowy); 
5.   9. 20 – czynności końcowe treningu; 
6.   9. 30 – odjazd do szkoły; 
7.   9. 40 – zajęcia dydaktyczne w szkole. 
 
Treningi w okresie wiosna/lato 
1. 7. 30  -  odjazd spod szkoły; 
2. 7. 40  -  pobranie broni, przygotowanie do treningu; 
3. 7. 50  -  podanie tematu treningu, podział na grupy (strzelania kulowe 

i pneumatyczne); 
4. 8. 55  -  rozpoczęcie treningu; 
5. 9. 20  -  czynności końca treningu; 
6. 9. 30  -  odjazd do szkoły; 
7. 9. 40  -  zajęcia dydaktyczne w szkole. 
 

A jak wygląda w praktyce powołanie klasy sportowej? 

1. Przekonać dyrektora szkoły do utworzeni klasy sportowej. 
2. Przedstawić mu wszystkie zalety organizacji przedsięwzięcia.  
3. Przekonać:  

 Radę Rodziców,  
 Radę Pedagogiczną.  

4. Posiadać kadrę szkoleniową (z wykształceniem pedagogicznym). 
5. Mieć zapewnioną bazę szkoleniową  (strzelnica). 
6. Uzyskać od Dyrektora szkoły zapewnienie o wymiarze godzin szkoleniowych 

i dydaktycznych. 
7. Opracować program szkolenia na poszczególne lata. 
8. Opracować program naboru do klasy o profilu sportowym. 
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Jeśli wszystko mamy, to: 

1. Składamy wniosek o uruchomienie klasy o profilu sportowym ze specjalizacją – 
strzelectwo sportowe (najlepiej rok wcześniej niż planujemy otworzenie klasy). 

2. Do wniosku dołączamy  załączniki: 
 Akceptację Rady Rodziców o powołaniu klasy sportowej. 
 Zgodę klubu sportowego (umowa o wzajemnej pomocy i partycypowaniu 

w kosztach). 
 Zgodę Okręgowego Związku Sportowego. 
 Można dołączyć poparcie Rady Osiedla (koszty). 
 Poparcie Stowarzyszenia Związków Sportowych (Makroregion). 
 Program szkolenia w klasach sportowych dotyczący szkolenia sportowego 

w danej klasie. 
 Zapewnienie o zabezpieczeniu w obiekty i sprzęt szkoleniowy dla klasy 

sportowej. 
 Program zawodów, konsultacji i obozów sportowych. 

 

PLAN SZKOLENIA SPORTOWEGO DLA KLAS I,II, III 
VIII SPORTOWEGO GIMNAZJUM W BYDGOSZCZY 

I rok szkolenia 
Cele główne 

 Nauka przyjmowania poprawnej postawy strzeleckiej. 
 Doskonalenie techniki oddychania podczas strzelania. 
 Zaznajomienie zawodników z podstawowymi zasadami poprawnie oddanego 

strzału. 
 Wyjaśnienie zasad zmiany nastaw przyrządów celowniczych. 
 Określenie poprawnego rejonu celowania. 
 Opanowanie poprawnej techniki oddania strzału z pistoletu pneumatycznego. 

Cele pośrednie 
 Rozwój wytrzymałości specjalnej i ogólnej (ćwiczenia fizyczne ukierunkowane 

pod kątem strzelectwa sportowego). 
 Konserwacja i obsługa broni pneumatycznej. 
 Rozwijanie pozytywnego nastawienia do kultury fizycznej. 

Uczeń potrafi: 
 Przyjąć prawidłowa postawę strzelecką. 
 Dokonać nastawy przyrządów celowniczych. 
 Poprawnie wykonać 70 % złożeń podczas treningu. 
 Konserwować i czyścić broń. 
 Zna zasady BHP na strzelnicy. 

 
II rok szkolenia 
Cele główne 

 Doskonalenie postawy strzeleckiej. 
 Dalsza poprawa statyki broni w rejonie celowania. 
 Stworzenie strzeleckiego algorytmu działań na stanowisku. 
 Zapoznanie z podstawowymi zasadami koncentracji na stanowisku. 
 Opanowanie i dalsze doskonalenie poprawnej techniki oddania strzału z pistoletu 

pneumatycznego oraz pistoletu sportowego. 
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 Opanowanie techniki strzelania z pistoletu sportowego i pneumatycznego na 
poziomie III klasy strzeleckiej 

 Start w Miedzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 
Cele pośrednie 

 Zaznajomienie z budową broni i jej prawidłową konserwacją( pistolet sportowy 
Hammerli i Margolin). 

 Zasady i regulamin rozgrywania zawodów z pistoletu pneumatycznego 
i sportowego. 

 Rozwijanie pozytywnego nastawienia do kultury fizycznej. 
Uczeń potrafi: 

 Poprawnie wykonać 80 % złożeń podczas treningu. 
 Rozgrywać konkurencje strzeleckie, w których uczestniczy w zawodach. 
 W pistolecie pneumatycznym osiągnąć wynik 240 punktów na 300 możliwych. 
 Wykonywać podstawowe ćwiczenia kompensacyjne. 

 
 
III rok szkolenia 
Cele główne 

 Opanowanie techniki strzelania z pistoletu sportowego i pneumatycznego na 
poziomie II klasy strzeleckiej. 

 Umiejętność prowadzenia strzelania w zmiennych warunkach atmosferycznych 
i zmiennego oświetlenia. 

 Opanowanie regulaminu strzelań sportowych w swoich konkurencjach na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym. 

 Zakwalifikowanie największej ilości uczniów do zawodów ogólnopolskich i Finału 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Cele pośrednie 
 Umiejętność prowadzenie notatek treningowych i z zawodów oraz wyciągania 

właściwych wniosków. 
 Umiejętność prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. 
 Dokonywanie prawidłowej samooceny oddanego strzału lub serii. 
 Rozwijanie pozytywnego nastawienia do kultury fizycznej. 
 

Uczeń potrafi: 
 Poprawnie wykonać od 80-100 % złożeń podczas treningu. 
 Ppoprawnie dokonać samooceny własnych działań na stanowisku strzeleckim. 
 Prowadzić dziennik treningowy i arkusz obserwacji własnej pracy na zawodach. 
 Systematycznie stosować ćwiczenia wyrównawcze. 
 Prowadzić walkę sportową w różnych warunkach atmosferycznych. 
 Zna zasady rozgrywania strzelań finałowych.  

Metody treningowe 
 Powtórzeniowa 
 Naśladowcza 
 Zadaniowa 

Miejsce treningów: 
 Strzelnica WKS „ZAWISZA” Bydgoszcz 
 Sala gimnastyczna,  
 Zajęcia w terenie, 
 Zajęcia na basenie, sauna 
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Czas treningów: 
 Trening specjalistyczny 4,5 do 7 godzin tygodniowo 
 Trening ogólnorozwojowy 4-6 godzin 

 W trakcie treningów należy położyć główny akcent na samodzielność pracy 
zawodnika na stanowisku strzeleckim. Charakter wykonywanej pracy na 
stanowisku strzeleckim determinuje u zawodnika samodzielność 
w podejmowaniu decyzji. Tej decyzyjności należy zawodników uczyć od 
pierwszej lekcji-treningu. 

 Kolejnym elementem, który dla zawodnika może okazać się niezbędnym jest 
zdolność zachowania właściwego nastawienia psychicznego podczas 
strzelania na zawodach. Wskazana jest nauka oddychania, które może 
wprowadzić zawodnika we właściwy stan walki sportowej i pomóc 
w koncentracji na stanowisku. 

 Na treningach zawodnicy strzelają do tarcz pierścieniowych oraz do tarcz 
w jednym jasnym kolorze zwanymi „białymi ekranami”, które są nieodzowne 
przy kształtowaniu elementów technicznych 

 Wprowadzanie tarcz pierścieniowych należy stosować stopniowo, gdyż 
u młodych zawodników chęć strzelenia „10” jest większa niż chęć 
poprawnego strzału. Tarcze do treningów wprowadzamy, gdy zawodnik 
systematycznie zacznie wykonywać elementy techniki strzelania na poziomie 
zadowalającym trenera. Ocenę statyki broni i innych elementów technicznych 
możemy ocenić stosując trenażer strzelecki SCATT. W/w urządzenie mierzy 
poziom statyki, wychwiania broni zawodnika w pionie i poziomie, czas 
oddania strzału po wejściu w rejon celowania. Wszystkie strzały są 
wpisywane do pamięci komputera i w zależności od potrzeb możemy 
uzyskać takie wskaźniki jak: 

 średni punku trafienia; 
 tarczę zbiorczą na 10 strzałów;  
 ilość czasu przebywania w polu wartości dziesiątki i w polu odpowiadającym polu 

dziesiątki; 
 odchylenia pistoletu w pinie i poziomie; 
 wykres uzyskania prawdopodobnego wyniku w zależności od czasu oddania 

strzału; 
 wykres uzyskania prawdopodobnego wyniku w zależności od zastosowanej 

amunicji (rozrzut amunicji). 
 
W całej pracy z młodzieżą należy dbać, aby stosowane środki i metody treningowe 

były zawsze właściwie  dobrane. Zbyt duże obciążenia w tym okresie rozwojowym 
mogą w pierwszej fazie dać pożądane efekty, lecz w dalszym szkoleniu prowadzą do 
stagnacji i opóźnienia prawidłowego rozwoju formy sportowej. 

Udział w startach kontrolnych i zawodach. Po okresie wstępnej pracy należy przejść 
do sprawdzenia efektów pracy z podopiecznymi. Ocena stopnia opanowania techniki 
strzelania dokonuje się na zawodach.  

Zawody możemy podzielić na trzy grupy: 
 pomocnicze  
 pośrednie 
 główne 
 
Starty pomocnicze są sprawdzianami odbywanymi na treningach, które mają dać 

aktualny stan wytrenowania zawodnika. Strzela się serie od 10 do 30 strzałów na 
ocenę. Ocenie może podlegać wynik jak również skupienie strzałów na tarczy. 
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Stosujemy je od momentu, gdy uczniowie poznają i opanują podstawowe elementy 
zmierzające do oddania strzału. Występują praktycznie w całym okresie szkolenia. 

Starty pośrednie to start w zawodach o charakterze lokalnym z udziałem 
zawodników i rozgrywanych na macierzystej strzelnicy z zachowaniem zasad 
rozgrywania zawodów zgodnych z regulaminem strzelań Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. Stosujemy w klasie II i III. 

Można tu wymienić: 
1. Zawody Mikołajkowe.  
2. Zawody o Puchar Niepodległości.  
3. Internetowe Zawody strzelania w Sieci. 

 
Starty główne to udział w zawodach głównych takich jak:  

1. Puchar Prezesa PZSS,  
2. Zawody o Złotą Krócicę i Złoty Muszkiet oraz  
3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików rozgrywane na poziomie 

makroregionów. 
 
Trening ogólnorozwojowy 

Pracując z młodzieżą w wieku rozwojowym klas gimnazjalnych należy pamiętać, że 
jest to okres, w którym organizm jeszcze się rozwija i istnieje niebezpieczeństwo 
powstania wad rozwojowych powstałych w wyniku treningu specjalistycznego. Aby temu 
przeciwdziałać należy w znaczący sposób uwzględnić trening ogólnorozwojowy w cyklu 
trzyletnich przygotowań zawodnika. Stosować takie ćwiczenia kompensacyjne, które 
pomogą zlikwidować niepożądane efekty powstałe w wyniku stosowania treningu 
specjalistycznego. 

 Stosowane ćwiczenia fizyczne mają na celu rozwinięcie tych mięśni grzbietu, które 
w dużym stopniu odciążają kręgosłup. Rozwijanie siły obręczy barkowej i biodrowej 
w dużym stopniu pozwoli uniknąć negatywnych objawów treningu strzeleckiego 
(skolioza, lordoza). 

W trakcie konkurencji polegającej na oddaniu 30 strzałów zawodnik przebywa 
w stanie bezdechu około 7-12 minut. Dobre dotlenienie mózgu, to sprawny umysł, który 
podejmuje dobre i właściwe decyzje. W treningu ogólnorozwojowym należy rozwijać 
układ oddechowy poprzez treningi biegowe na podbudowie małej i dużej zabawy 
biegowej, zwiększającej zdolność przyswajania tlenu w organizmie - V O2max 

 
Trening psychiki 

Jednym z podstawowych zadań trenera we współpracy z zawodnikiem jest 
stworzenie w jego wyobraźni „algorytmu złożenia”, czyli takiego ciągu logicznie 
ustawionych działań na stanowisku, które da zawodnikowi możliwość prowadzenia 
walki sportowej przez cały czas zawodów na wysokim poziomie. 

Po opanowaniu przez zawodnika algorytmu złożenia należy przystąpić do 
wizualizacji działań. Zawodnik przed oddaniem strzału musi dokładnie wiedzieć 
i widzieć oczyma wyobraźni wszystkie te czynności, które za chwilę wykona na 
stanowisku strzeleckim. 

Przygotowanie psychiczne to także zdolność do właściwej samooceny własnych 
działań. Dobra ocena własnej pracy prowadzi do właściwej oceny działań w trakcie 
strzelania. Zawodnik musi wiedzieć czy trafiona „dziesiątka” była owocem dobrej pracy 
czy przypadkowego zdarzenia. Uspokojenie myśli, koncentracja mogą wynikać 
z właściwego sposobu oddychania. Oddech płynny i tonizujący korzystnie wpływa na 
obniżenie stresu w trakcie zawodów. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU z dnia 30 lipca 
2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 
 

(Dz. U. Nr 126, poz. 1078)  
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, 

poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 
362 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
1. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe 

w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych, co najmniej trzech klasach 
danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. 

2. Klasy sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży. 

§ 2. 
1. Szkołą sportową jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku 

dyscyplinach sportu, w co najmniej dwóch oddziałach, liczących, co najmniej 
15 uczniów w oddziale, w kolejnych, co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. 

2. Szkołą mistrzostwa sportowego jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe 
w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych, 
co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Liczba uczniów w oddziale szkoły 
mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów 
o zbliżonym poziomie sportowym. 

3. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe dla 
młodzieży. 

§ 3. 
1. Warunkiem utworzenia klasy lub szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa 

sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla 
realizacji szkolenia sportowego. 

2. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub 
urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

§ 4. 
1. Szkolenie sportowe w klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa 

sportowego prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów 
szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu. 

2. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy 
szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla 
danego typu szkoły. 

3. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy 
szkoleniowe. 

§ 5. 
1. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego mogą realizować 

program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, 
klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami 
wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności pomocy 
szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, 
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korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia badań 
diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów 
w zawodach krajowych i międzynarodowych. 

3. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy 
organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem 
sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą 
prowadzącą studia na kierunku wychowanie fizyczne. 

§ 6. 
1. W klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, 

z zastrzeżeniem ust. 2, realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 
1) ukierunkowany - realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich 
klasach gimnazjum, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień 
kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, 
2) specjalistyczny - realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach, 
ponadpodstawowych. 

2. W następujących dyscyplinach sportu: pływanie, gimnastyka artystyczna, 
gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo 
alpejskie i tenis stołowy ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być 
realizowany począwszy od klasy I szkoły podstawowej, a specjalistyczny – 
począwszy od klasy I gimnazjum. 

§ 7. 
1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:  

1) w klasach i szkołach sportowych - co najmniej 10 godzin,  
2) w szkołach mistrzostwa sportowego - co najmniej 16 godzin. 

2. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach i szkołach, 
o których mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 
prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem 
etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu 
wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W ramach ustalonego, zgodnie z ust. 2, tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, 
przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. 

§ 8. 
1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny 

sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć 
sportowych oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe. 

2. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie i szkole sportowej wynosi, co 
najmniej 10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie 
ćwiczeniowej może być niższa. 

3. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole mistrzostwa sportowego jest 
uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia 
sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. 

§ 9. 
W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy i szkoły sportowej oraz szkoły 
mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzje lub inną czasową niezdolność 
do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na 
pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

§ 10. 
Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od 
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nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach 
ogólnych. 

§ 11. 
1. Zadaniem klasy i szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest 

stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie 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 wiadomości, 
objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,  
3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 
w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego 
programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,  
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 nauki, określonej odrębnymi przepisami. 

2. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły 
mistrzostwa sportowego może być prowadzony w szkole kurs instruktorski 
w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu. 

§ 12. 
Uczniom klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, uczącym się poza 
miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie pobierania nauki 
zakwaterowanie w internacie lub bursie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające 
ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się 
w miejscu zamieszkania - jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Zasady odpłatności 
uczniów za zakwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy. 

§ 13. 
Przepisy § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 w części dotyczącej odpowiednio liczby uczniów w klasie 
sportowej (oddziale sportowym) oraz liczby oddziałów w szkole sportowej stosuje się 
począwszy od klas pierwszych powstających z dniem 1 września 2003 r. 

§ 14. 
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Monitor Polski Nr 13, poz. 107). 

§ 15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. 
 


