
§ 7. Zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania na-
st´puje na zasadach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz dzia∏ania klas i szkó∏ sportowych oraz szkó∏ mistrzostwa
sportowego.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Klasami sportowymi sà oddzia∏y, w których
prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub 
kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej
trzech klasach danego typu szko∏y, dla co najmniej
20 uczniów w oddziale.

2. Klasy sportowe mogà byç tworzone w szko∏ach
podstawowych, gimnazjach, szko∏ach ponadgimna-
zjalnych i szko∏ach ponadpostawowych dla m∏odzie˝y.

§ 2. 1. Szko∏à sportowà jest szko∏a, która prowadzi
szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach
sportu, w co najmniej dwóch oddzia∏ach, liczàcych co
najmniej 15 uczniów w oddziale, w kolejnych co naj-
mniej trzech klasach danego typu szko∏y.

2. Szko∏à mistrzostwa sportowego jest szko∏a, któ-
ra prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dys-
cyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale,
w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu
szko∏y. Liczba uczniów w oddziale szko∏y mistrzostwa
sportowego jest uzale˝niona od mo˝liwoÊci zebrania
uczniów o zbli˝onym poziomie sportowym.

3. Szko∏ami sportowymi i szko∏ami mistrzostwa
sportowego mogà byç szko∏y podstawowe, gimnazja,
szko∏y ponadgimnazjalne i szko∏y ponadpodstawowe
dla m∏odzie˝y.

§ 3. 1. Warunkiem utworzenia klasy lub szko∏y spor-
towej oraz szko∏y mistrzostwa sportowego jest posia-
danie obiektów lub urzàdzeƒ sportowych niezb´dnych
dla realizacji szkolenia sportowego.

2. Szkolenie sportowe mo˝e byç tak˝e realizowane
z wykorzystaniem obiektów lub urzàdzeƒ sportowych

innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umo-
wy zawartej pomi´dzy organem prowadzàcym szko∏´
a danà jednostkà.

§ 4. 1. Szkolenie sportowe w klasach i szko∏ach
sportowych oraz szko∏ach mistrzostwa sportowego
prowadzone jest w ramach zaj´ç sportowych, wed∏ug
programów szkolenia sportowego opracowanych dla
poszczególnych dyscyplin sportu.

2. Klasy i szko∏y sportowe oraz szko∏y mistrzostwa
sportowego realizujà programy szkolenia sportowego
równolegle z programem kszta∏cenia ogólnego w∏aÊci-
wym dla danego typu szko∏y.

3. W ramach programu szkolenia sportowego szko-
∏a organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.

§ 5. 1. Klasy i szko∏y sportowe oraz szko∏y mistrzo-
stwa sportowego mogà realizowaç program szkolenia
sportowego we wspó∏pracy z polskimi zwiàzkami spor-
towymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszenia-
mi kultury fizycznej lub szko∏ami wy˝szymi prowadzà-
cymi studia na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, mo˝e doty-
czyç w szczególnoÊci pomocy szkoleniowej, wzajem-
nego udost´pniania obiektów lub urzàdzeƒ sporto-
wych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biolo-
gicznej, prowadzenia badaƒ diagnostycznych, a tak˝e
tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w za-
wodach krajowych i mi´dzynarodowych.

3. Warunki wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
okreÊla umowa zawarta pomi´dzy organem prowadzà-
cym szko∏´ a w∏aÊciwym polskim zwiàzkiem sporto-
wym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem
kultury fizycznej lub szko∏à wy˝szà prowadzàcà studia
na kierunku wychowanie fizyczne.

§ 6. 1. W klasach i szko∏ach sportowych oraz szko-
∏ach mistrzostwa sportowego, z zastrze˝eniem ust. 2,
realizuje si´ nast´pujàce etapy szkolenia sportowego:

1) ukierunkowany — realizowany w klasach IV—VI
szko∏y podstawowej i wszystkich klasach gimna-



zjum, majàcy na celu ujawnienie predyspozycji
i uzdolnieƒ kwalifikujàcych uczniów do szkolenia
w okreÊlonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu,

2) specjalistyczny — realizowany w szko∏ach ponad-
gimnazjalnych i szko∏ach ponadpodstawowych.

2. W nast´pujàcych dyscyplinach sportu: p∏ywanie,
gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akro-
batyka sportowa, ∏y˝wiarstwo figurowe, narciarstwo
alpejskie i tenis sto∏owy ukierunkowany etap szkolenia
sportowego mo˝e byç realizowany poczàwszy od kla-
sy I szko∏y podstawowej, a specjalistyczny — poczàw-
szy od klasy I gimnazjum.

§ 7. 1. Obowiàzkowy tygodniowy wymiar godzin
zaj´ç sportowych wynosi:

1) w klasach i szko∏ach sportowych — co najmniej
10 godzin,

2) w szko∏ach mistrzostwa sportowego — co najmniej
16 godzin.

2. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zaj´ç
sportowych w klasach i szko∏ach, o których mowa
w ust. 1, dokonuje dyrektor szko∏y w porozumieniu
z organem prowadzàcym, na podstawie programu
szkolenia sportowego, z uwzgl´dnieniem etapu szkole-
nia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz
poziomu wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

3. W ramach ustalonego, zgodnie z ust. 2, tygo-
dniowego wymiaru godzin zaj´ç sportowych realizo-
wane sà obowiàzkowe zaj´cia wychowania fizycznego,
przewidziane w ramowym planie nauczania dla dane-
go typu szko∏y.

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
bezpieczeƒstwa, specyfikà dyscypliny sportu lub zró˝-
nicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie
zaj´ç sportowych oddzia∏ mo˝e byç dzielony na grupy
çwiczeniowe.

2. Liczba uczniów w grupie çwiczeniowej w klasie
i szkole sportowej wynosi co najmniej 10. Za zgodà or-
ganu prowadzàcego szko∏´ liczba uczniów w grupie
çwiczeniowej mo˝e byç ni˝sza.

3. Liczba uczniów w grupie çwiczeniowej w szkole
mistrzostwa sportowego jest uzale˝niona od mo˝liwo-
Êci realizowania zadaƒ wynikajàcych z programu szko-
lenia sportowego przez uczniów o zbli˝onym poziomie
sportowym.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie kla-
sy i szko∏y sportowej oraz szko∏y mistrzostwa sporto-
wego, którzy ze wzgl´du na kontuzj´ lub innà czasowà
niezdolnoÊç do uprawiania sportu nie biorà udzia∏u
w zaj´ciach sportowych, ucz´szczajà na pozosta∏e zaj´-
cia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.

§ 10. Uczniów niekwalifikujàcych si´ do dalszego
szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub

instruktora prowadzàcego zaj´cia sportowe i opinii le-
karza, przenosi si´ od nowego roku szkolnego lub no-
wego semestru do oddzia∏u dzia∏ajàcego na zasadach
ogólnych.

§ 11. 1. Zadaniem klasy i szko∏y sportowej oraz
szko∏y mistrzostwa sportowego jest stworzenie
uczniom optymalnych warunków, umo˝liwiajàcych ∏à-
czenie zaj´ç sportowych z realizacjà innych zaj´ç dy-
daktycznych, w szczególnoÊci przez:

1) opracowanie tygodniowego planu zaj´ç tak, aby
rozk∏ad innych zaj´ç dydaktycznych by∏ dostoso-
wany do rozk∏adu zaj´ç sportowych,

2) dà˝enie do maksymalnego opanowania i utrwale-
nia przez uczniów wiadomoÊci, obj´tych progra-
mem nauczania, na zaj´ciach dydaktycznych,

3) umo˝liwienie uczniom osiàgajàcym bardzo dobre
wyniki sportowe i uczestniczàcym w zawodach
ogólnopolskich lub mi´dzynarodowych realizowa-
nia indywidualnego programu lub toku nauki, na
warunkach okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciàgu ca-
∏ego roku szkolnego, z dostosowaniem ich termi-
nów do terminów zawodów sportowych, przy za-
chowaniu liczby dni wolnych od nauki, okreÊlonej
odr´bnymi przepisami.

2. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadgimna-
zjalnej lub ponadpodstawowej szko∏y mistrzostwa
sportowego mo˝e byç prowadzony w szkole kurs in-
struktorski w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu.

§ 12. Uczniom klas i szkó∏ sportowych oraz szkó∏
mistrzostwa sportowego, uczàcym si´ poza miejscem
sta∏ego zamieszkania, szko∏a zapewnia w okresie po-
bierania nauki zakwaterowanie w internacie lub bursie
oraz ca∏odzienne wy˝ywienie w pe∏ni pokrywajàce
ubytki energetyczne powsta∏e podczas zaj´ç sporto-
wych, a uczniom uczàcym si´ w miejscu zamieszkania
— jeden pe∏nowartoÊciowy posi∏ek dziennie. Zasady
odp∏atnoÊci uczniów za zakwaterowanie i wy˝ywienie
okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 13. Przepisy § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 w cz´Êci dotyczà-
cej odpowiednio liczby uczniów w klasie sportowej
(oddziale sportowym) oraz liczby oddzia∏ów w szkole
sportowej stosuje si´ poczàwszy od klas pierwszych
powstajàcych z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r.

§ 14. Traci moc zarzàdzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad dzia∏ania klas i szkó∏ sportowych oraz 
szkó∏ mistrzostwa sportowego (Monitor Polski Nr 13,
poz. 107).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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