
Regulamin funkcjonowania i weryfikacji uczniów w oddziałach sportowych 

i oddziałach mistrzostwa sportowego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

 

1. Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego są przyjmowani 

uczniowie w drodze postępowania kwalifikacyjnego, określonego  

w regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny. 

2. Ucznia oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego ZSOMS 

obowiązuje uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach 

sportowych wynikających z ramowych planów nauczania jaki i z planów 

klubowych, a także udział w rywalizacji sportowej. 

3. Uczeń oddziału sportowego oraz mistrzostwa sportowego ma obowiązek 

przestrzegania Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów, a ponadto: 

 poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni lekarskiej; w 

przypadku braku aktualnych badań uczeń zostaje zawieszony w szkoleniu 

sportowym i wszelkiego rodzaju rozgrywkach sportowych, do czasu ich 

dostarczenia, 

 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 

 reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających  

z programu szkoleniowego, 

 przestrzegać zasad BHP w czasie zajęć i stosować się do poleceń trenera w 

czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

 troszczyć się o sprzęt sportowy i wykorzystywać go zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania 

fizycznego, szkolenia sportowego, obozów i wyjazdów sportowych oraz 

stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie obozów 

sportowych i wycieczek, 

 długotrwałą niezdolność do ćwiczeń dokumentować zwolnieniem lekarskim, 

 z wyprzedzeniem przedkładać trenerowi informację o przewidywanej dłuższej 

nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych, 

 przestrzegać zasad higieny osobistej (korzystać z natrysków po wysiłku 

fizycznym) na treningach, zawodach i obozach sportowych; stosować się do 

zasad zdrowego odżywiania. 

4. Trener systematycznie dokonuje analizy osiągnięć sportowych i zaangażowania 

uczniów w szkolenie sportowe. Przed wydaniem ostatecznej opinii dotyczącej 



zdolności ucznia do dalszego szkolenia sportowego przedstawia swoje 

spostrzeżenia na spotkaniu zespołu złożonego z przedstawiciela dyrekcji, 

koordynatora ds. sportu, wychowawcy i pedagoga szkolnego, w terminie 

najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją. 

5. Trener dokonuje 2 razy do roku, najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wyrażania opinii dotyczącej kontynuowania 

przez ucznia szkolenia sportowego. 
6. W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe, uzasadniającej brak 

możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od 

nowego roku szkolnego lub nowego półrocza, na podstawie decyzji dyrektora, do 

oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

7. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez trenera, a ostateczną 

decyzję podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę zdolności ucznia i podejście do 

obowiązków szkolnych. 

8. Uczeń nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub statutu szkoły, 

może być przeniesiony do oddziału funkcjonującego na zasadach ogólnych lub do 

innej szkoły lub skreślony z listy uczniów także w przypadkach: 

 notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli 

jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie lub naganne; 

 stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych 

niedozwolonych używek; 

 osiągania słabych wyników sportowych (w szczególności z powodu 

braku zaangażowania i postępów); 

 nagminnego opuszczania w okresie klasyfikacyjnym treningów, nie 

zgłaszania się na zawody lub obozy sportowe bez uzasadnionego 

usprawiedliwienia; 

9. W przypadku stwierdzenia zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu własnemu 

lub innych, uczeń może być zawieszony w szkoleniu sportowym w każdym czasie. 

10. Realizację programu szkolenia nadzoruje dyrektor szkoły. 

11. W przypadkach nieopisanych w niniejszym regulaminie decyzję o postępowaniu w 

danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna  

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

12. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły 

kształcący się w ramach oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa 

sportowego. 

13. Każdy rodzic oraz uczeń oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego 

jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go na co 

dzień. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 



 
Podstawa prawna: 

 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463), 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 610), 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz 

działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671); 

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności 

do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez 

zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. z 2011 r., poz. 600),  

6. Rozporządzenia MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia 

ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły  niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu  (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1546) 


