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REGULAMIN 

funkcjonowania i weryfikacji uczniów w oddziałach sportowych , 

i oddziałach mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 

  

1. Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego uczniowie przyjmowani są 

w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w regulaminie rekrutacji na dany rok 

szkolny. 

2. Uczniowie oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie są zobowiązani do czynnego 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach sportowych wynikających 

z ramowych planów nauczania oraz z planów klubowych, a także do udziału w rywalizacji 

sportowej. 

3. Uczniowie oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego zobowiązani są 

do przestrzegania postanowień Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów 

oraz do:  

a) poddawania się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim w przychodni lekarskiej. 

W przypadku braku aktualnych badań lekarskich uczeń zostaje zawieszony w szkoleniu 

sportowym i rozgrywkach sportowych do czasu ich dostarczenia,  

b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowych, lekcjach 

wychowania fizycznego oraz posiadania stroju sportowego odpowiedniego do miejsca 

odbywania zajęć,  

c) godnego reprezentowania szkoły podczas imprez i zawodów sportowych ujętych 

w programie  sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,  

d) przestrzegania zasad BHP w trakcie zajęć, stosowania się do poleceń trenera, niestwarzania 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,  

e) troszczenia się o sprzęt sportowy i wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem,  

f) przestrzegania zasad współżycia społecznego w trakcie zajęć wychowania fizycznego, 

szkolenia sportowego, obozów i wyjazdów sportowych oraz stosowania się do ogólnie 

przyjętych norm i zasad obowiązujących w czasie obozów sportowych i wycieczek,  

g) dokumentowania zaświadczeniem lekarskim długotrwałej niezdolności do wykonywania 

ćwiczeń sportowych, 

h) informowania trenera, z wyprzedzeniem, o przewidywanej dłuższej nieobecności 

na zajęciach i imprezach sportowych,  

i) przestrzegania zasad higieny osobistej (korzystania z natrysków po wysiłku fizycznym) 

na treningach, zawodach i obozach sportowych; stosowania 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, nie później niż jeden miesiąc przed klasyfikacją uczniów, 

przedstawia swoje spostrzeżenia na spotkaniu zespołu złożonego z przedstawiciela dyrekcji, 

koordynatora ds. sportu, wychowawcy i pedagoga szkolnego. 

5. Dwa razy w trakcie roku szkolnego, najpóźniej na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, trener przedstawia opinię dotyczącą kontynuowania przez 

ucznia szkolenia sportowego.  

6. W przypadku negatywnej opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe uzasadniającej brak 

możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń zostaje przeniesiony 

do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. Przeniesienie następuje 

na podstawie decyzji dyrektora szkoły z pierwszym dniem drugiego okresu roku szkolnego, 

którego negatywna opinia dotyczy lub z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

7. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez trenera indywidualnie. Ostateczną decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę zdolności ucznia i jego stosunek do obowiązków 

szkolnych.  

8. Realizację programu szkolenia nadzoruje dyrektor szkoły.  

9. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  

10. Wszyscy uczniowie szkoły kształcący się w oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa 

sportowego zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

11. Uczniowie oraz rodzice uczniów kształcących się w oddziałach sportowych i oddziałach 

mistrzostwa sportowego są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

oraz do przestrzegania jego postanowień.  

  

  

Podstawa prawna:  
  

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 221 r. poz. 1082), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737), 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2138); 

5. Rozporządzenie 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 (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 817),  

6. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 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 2019 r., poz. 1641)  


