
Zarządzenie Nr 43.2016 

Burmistrza Drezdenka  

z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad tworzenia 

oddziałów sportowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Drezdenko.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania 

oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012r., 

poz. 1129) zarządza się, co następuje:  

 

§1. Wprowadza się procedurę dotyczącą szczegółowych zasad tworzenia oddziałów 

sportowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko, 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 43.2016 

Burmistrza Drezdenka z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 

 

Procedura dotycząca szczegółowych zasad tworzenia oddziałów sportowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko.  

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne  

 

§ 1. Oddziały sportowe mogą być tworzone w ogólnodostępnych szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. 

 

§ 2. Zadaniem oddziałów sportowych jest kształcenie dzieci i młodzieży o szczególnych 

uzdolnieniach sportowych.  

 

§ 3. Oddziały sportowe w ramach realizacji programu szkolenia sportowego prowadzą 

szkolenie w: 

1) jednej lub kilku dyscyplinach sportu; 

2) co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. 

 

§ 4.  Oddział sportowy tworzy się dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. 

 

§ 5. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego w szkole jest posiadanie obiektów i 

urządzeń sportowych niezbędnych do realizowania programu szkolenia sportowego.  

 

§ 6. Organem uprawnionym do wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego jest 

Burmistrz Drezdenka.  

 

 

Rozdział 2 

Tryb powoływania oddziału sportowego  

 

§ 7. 1. Dyrektor szkoły w terminie do 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok szkolny, w którym od 1 września planowane jest utworzenie oddziału sportowego składa 

Burmistrzowi Drezdenka wniosek o utworzenie oddziału sportowego w następnym roku 

szkolnym wraz z następującymi załącznikami: 

1) uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w sprawie utworzenia oddziału sportowego; 

2) opracowany program szkolenia sportowego dla określonej jednej lub kilku dyscyplin 

sportu; 

3) pisemne potwierdzenie posiadania przez szkołę obiektów lub urządzeń sportowych 

niezbędnych do realizowania programu szkolenia sportowego.  

2. W przypadku braku posiadania przez szkołę obiektów i urządzeń niezbędnych  

do realizowania programu szkolenia sportowego, szkolenie może być realizowane z 

wykorzystaniem obiektów i urządzeń innych jednostek organizacyjnych, w oparciu o umowę 

zawartą między Burmistrzem Drezdenka a daną jednostką.  



§ 8. Dyrektor szkoły w której planowane jest utworzenie oddziału sportowego w roku 

szkolnym 2016/2017 wniosek o którym mowa w § 7 składa w terminie do 30 kwietnia 2016 r.  

 

§ 9. Po wyrażeniu zgody na utworzenie oddziału sportowego Burmistrz Drezdenka podaje  

do publicznej wiadomości informację o oddziałach sportowych w szkołach podstawowych  

i gimnazjach.  

 

Rozdział 3 

Zasady funkcjonowania oddziałów sportowych  

 

§ 10. W oddziałach sportowych organizacja nauczania powinna być zaplanowana w taki 

sposób, by stworzyć uczniom warunki umożliwiające realizację programu sportowego 

równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

 

§ 11. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym prowadzone jest w ramach zajęć sportowych 

według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin 

sportu.  

 

§ 12. Nauczyciele realizujący program szkolenia sportowego w oddziale sportowym 

zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną program szkolenia 

sportowego oraz plan pracy w danym roku szkolnym z wyraźnym wskazaniem treści 

dotyczących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

 

§ 13. 1. Program szkolenia sportowego może być realizowany przy współpracy z różnymi 

podmiotami tj. związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami działającymi 

w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku 

związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej zgodnie z umowami o współpracy 

zawartymi między Burmistrzem Drezdenka a tymi podmiotami.  

2. Umowa o współpracy o której mowa w ust. 1 może dotyczyć m.in.: 

1) zakresu pomocy szkoleniowej; 

2) zasady udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych; 

3) zasady korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej; 

4) prowadzenia badań diagnostycznych; 

5) zasad tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych  

i międzynarodowych.  

 

§ 14. 1.  W oddziałach sportowych obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 

sportowych wynosi co najmniej 10 godzin. 

2. Obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w ust. 1 ustalany jest przez Dyrektora 

szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Drezdenka, na podstawie programu szkolenia 

sportowego  

z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego 

uczniów.  

2. W ramach ustalonego zgodnie z ust.1 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane  

w planie nauczania dla danej szkoły.  



 

§ 15. W oddziale sportowym realizuje się ukierunkowany etap szkolenia sportowego 

realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum, mający  

na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia  

w określonym sporcie.   

 

Rozdział 4 

Zasady rekrutacji  

 

§ 16.  Kryteria przyjęcia ucznia do oddziału sportowego określa statut danej szkoły.  

 

§ 17. Regulamin rekrutacji opracowuje Dyrektor szkoły, który podaje do publicznej 

wiadomości.  

 

§ 18. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych 

podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Drezdenka w terminie do końca stycznia każdego 

roku.  

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


