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REGULAMIN 
                                                                                                                                               

LICEALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA 

SPORTOWEGO MŁODZIEŻY   

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IV 

im. C. K. Norwida                                                                                                        

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 
 

Dokument określa: 

 

1. Podstawę prawną - powołanie i funkcjonowanie LOSSM, założenia wg Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

 

2. Miejsce funkcjonowania.  

 

3. Finansowanie wg Polskiego Związku Piłki Nożnej i ustaleń z Ministerstwem Sportu                       

i Starostą Powiatu Ostrowieckiego. 

 

4. Osoby funkcyjne. 

 

5. Warunki przyjęcia ucznia – zawodnika do klasy pierwszej o profilu piłka nożna LOSSM           

w LO nr IV w Ostrowcu Św. 

 

6. Warunki określające w ciągu roku szkolnego przynależność ucznia – zawodnika                      

do LOSSM   w LO nr IV w Ostrowcu Św. wynikające z klasyfikacji oraz promocji ucznia 

– zawodnika, jego poziomu sportowego oraz zachowania w szkole i internacie. 

 

7. Warunki dofinansowywania ucznia – zawodnika w LOSSM w LO nr IV w Ostrowcu Św. 

 

8. Warunki otrzymywania sprzętu sportowego na czas przynależności do LOSSM w LO              

nr IV w Ostrowcu Św. 

 

9. Realizację programu lekcji wychowania fizycznego i szkolenia piłkarskiego w LOSSM             

w LO nr IV w Ostrowcu Św. 

 

Ad. 1 

 

1. Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Piłkarskiego, w dokładnej nazwie wg Ministerstwa 

Sportu  – Licealne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (LOSSM) dla piłki nożnej 

w liceum powstały w dniu 14 maja 2008 r. z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w wyniku porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Sportu. 

 

2.  Szczegóły porozumienia dotyczące funkcjonowania klasy o profilu piłka nożna w liceum 

zawarte są w załączniku nr 1 do tegoż regulaminu. 
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3.  Nazwa: Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży (LOSSM) jako Wojewódzki 

Ośrodek Piłkarski w LO nr IV w Ostrowcu Św. w dalszej części Regulaminu stosowana 

będzie jako LOSSM. 

 

Ad. 2 

 

1. Na terenie województwa świętokrzyskiego LOSSM funkcjonuje w Liceum 

Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św.,          

tel.  0-41 262 48 06. 

 

Ad. 3 

 

1. Główne zasady finansowania zawiera dokument wg projektu PZPN i zawartego 

porozumienia MSiT – PZPN z dnia 14 maja 2008 r.  

 

2.   Starosta Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z umową zawartą w dniu 28 października 2008 

r. zabezpiecza środki na płace jednego nauczyciela- trenera zgodnie z wytycznymi MEN  

oraz PZPN. Szkolenie specjalistyczne będzie obejmować 11 godzin zajęć 

specjalistycznych, 3 godziny wychowania fizycznego i 2 godziny zajęć na basenie 

(odnowa biologiczna) w każdym tygodniu dla klasy o profilu piłka nożna. 

     

3. Zajęcia programowe, o których mowa w pkt. 2., będą realizowane na obiektach 

udostępnionych nieodpłatnie przez Gminę Ostrowiec Św., zgodnie z porozumieniem 

zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a Starostą Powiatu 

Ostrowieckiego (z zastrzeżeniem pkt. c) oraz na obiektach Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.: 

a) lekcje i zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Św., ul. Żeromskiego 5, 

b) szkolenie specjalistyczne z zakresu piłki nożnej na obiektach MOSiR w Ostrowcu Św.              

(boiska piłkarskie trawiaste, sztuczne), 

c) korzystanie z basenu i odnowy biologicznej za odpłatnością wg oddzielnej umowy               

z MOSiR w Ostrowcu Św.,  

d) koszty zabezpieczenia miejsca w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego dla uczniów zamiejscowych w 50% będzie pokrywał ŚZPN, 

a pozostałe 50% kosztów będą pokrywać rodzice tych uczniów.  

 

4. Dodatkowe środki finansowe LOSSM może otrzymywać od PZPN, ŚZPN, Urzędu                

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, sponsorów oraz wg ustaleń                         

z Ministerstwem Sportu , od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów – zawodników. 

 

Ad. 4 

 

Osoby funkcyjne reprezentujące poszczególne instytucje: 

 

1. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Prezes ŚZPN. 

2. Liceum Ogólnokształcące nr IV im C. K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim - 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

3. Opiekun organizacyjno – szkoleniowy – Trener Koordynator ŚZPN. 

4. Nauczyciele – trenerzy klas. 
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5. Wychowawcy klas. 

6. Kierownik internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego              

w Ostrowcu Św. 

 

Ad. 5 

 

1. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej o profilu piłka nożna LOSSM w LO nr IV                        

w Ostrowcu Św. określa Świętokrzyski Kurator Oświaty w decyzji dotyczącej rekrutacji  

do liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej                               

o przeprowadzeniu testu sprawnościowego dla kandydatów do LOSSM.  

 

2. O przyjęciu ucznia – zawodnika do klasy pierwszej LOSSM w LO nr IV decyduje suma 

pkt. uzyskanych w wyniku rekrutacji na podstawie decyzji Kuratora oraz pkt. uzyskanych  

z testu sprawnościowego. 

 

3. Klasa o profilu piłka nożna liczy nie więcej niż 28 uczniów. 

 

4. Uczeń - zawodnik przystępujący do testu sprawnościowego musi złożyć deklarację                

o przyjęcie do LOSSM podpisaną własnoręcznie oraz przez rodziców (prawnych 

opiekunów), a także w czasie przystąpienia do testów sprawnościowych posiadać ważną 

kartę zdrowia lub dokument potwierdzający pozytywne wyniki badań przeprowadzonych                   

w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej.  

 

Ad. 6 

 

1. Uczeń - zawodnik, który nie uzyskuje pozytywnych wyników w nauce, nie wykazuje 

chęci poprawy wyników, opuszcza lekcje (wagaruje) zostaje po klasyfikacji półrocznej                     

lub rocznej przeniesiony do innej klasy LO nr IV. 

 

2. Oceny poziomu sportowego, postawy w LOSSM, szkole, internacie dokonuje się dwa 

razy w roku szkolnym, tj. na półrocze i przed zakończeniem roku szkolnego.  

 

3. Oceny dokonuje trener po ustaleniach z wychowawcą klasy, trenerem koordynatorem,            

Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Prezesem ŚZPN. 

 

4. Przy ocenie może być pomocna opinia wychowawcy oraz kierownika internatu                      

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

 

5. Ocenianie bieżące, półroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów nauczania                     

oraz ocena zachowania ucznia – zawodnika odbywa się wg kryteriów zawartych                     

w zasadach WO. 

 

6. Najcięższe wykroczenia dotyczące niewłaściwego postępowania w zespole – drużynie - 

klasie - społeczności LOSSM: spożywanie alkoholu, kontakt z narkotykami, 

chuligaństwo, rozboje, kradzież, wymuszanie, znęcanie się psychiczne i fizyczne                 

nad innymi, ubliżanie, obrażanie innych, gry hazardowe, w tym podobnego typu gry 

komputerowe, brak kultury zachowania – arogancja itp. oraz inne, jak stała negatywna 

postawa wobec obowiązków szkolnych, brak chęci i pracy nad poprawieniem ocen 

powodują podejmowanie odnośnych decyzji przez osoby funkcyjne z LOSSM                   

lub wnioskowanie o relegowanie ucznia – zawodnika z LOSSM w każdym terminie. 



 4 

 

7. Za zgodą Dyrektora Szkoły możliwe jest dokończenie nauki w danym roku szkolnym           

w innej klasie LO nr IV na pełny własny koszt rodziców/prawnych opiekunów 

relegowanego.  

 

Ad. 7 

 

1. Dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia uczniów– zawodników LOSSM w dni 

nauki i szkolenia określają przepisy MEN i PZPN, tj. 40% kosztów finansuje MEN, 60% 

rodzice/prawni opiekunowie. Podstawą jest wysokość przyznawanych środków na rok   

kalendarzowy przez właściwe Ministerstwo i PZPN. 

 

2. Uczeń – zawodnik traci dofinansowanie w przypadku niewłaściwej postawy w szkole, 

internacie (zgodnie z § 91. ust. 3., pkt. 8. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego), nieprzestrzegania regulaminu LOSSM, długotrwałej kontuzji 

wykluczającej szkolenie, niepodejmowania leczenia kontuzji, unikania zajęć 

szkoleniowych bez usprawiedliwienia, braku zaangażowania w edukację i zajęcia 

szkoleniowe. 

 

3. Uczeń – zawodnik, który traci prawo dofinansowania, wykluczany jest z LOSSM.                

Może kontynuować naukę w tej samej lub innej klasie LO nr IV w Ostrowcu Św.               

albo w innej szkole.  

 

Ad. 8 

 

1. Zawodnik – uczeń LOSSM otrzymuje podstawowy sprzęt sportowy na czas pobytu                  

w LOSSM i musi się nim posługiwać w czasie wszystkich zajęć szkoleniowych.                  

Odstępstwa od tej zasady wymagają zgody trenera. 

 

2. Zawodnik – uczeń otrzymuje w użytkowanie czasowe sprzęt i strój sportowy nieodpłatnie, 

co potwierdza własnym podpisem w tzw. kartotece zawodniczej w LOSSM. 

 

3. Koszt zagubionego lub zniszczonego z winy ucznia - zawodnika sprzętu czy stroju                

sportowego pokrywany jest środkami finansowymi jego rodziców (prawnych opiekunów)     

o wartości 100% w pierwszym roku od daty otrzymania, 75% w drugim roku 

użytkowania, 50% w trzecim roku użytkowania. 

 

4. Uczeń - zawodnik odchodzący z LOSSM musi rozliczyć się z pobranego sprzętu 

(możliwe są inne ustalenia po uzgodnieniu z trenerem).  

 

5. Uczeń - zawodnik usunięty dyscyplinarnie z LOSSM, internatu, szkoły musi oddać sprzęt            

i strój sportowy, które dostał w czasowe użytkowanie, oraz pokryć koszty zakupu                 

zniszczonych elementów sprzętu lub stroju sportowego. 

 

6. Uczeń - zawodnik usunięty dyscyplinarnie z obozu sportowego pokrywa koszt swojego 

uczestnictwa w obozie.  

 

Ad. 9 

 

1. Uczniowie – zawodnicy LOSSM realizują na lekcjach zadania wynikające z programu  
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wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego oraz programu szkolenia 

piłkarskiego wg wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

2. Uczeń – zawodnik może być zwalniany z zajęć szkoleniowych LOSSM tylko                             

na podstawie zwolnienia lekarskiego. W przypadku kontuzji honorowane będzie 

zwolnienie po konsultacji u  lekarza specjalisty  z  Przychodni Sportowej lub lekarza 

specjalisty opiekującego się zawodnikami LOSSM. 


