
                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

1 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 40/2020 z dnia 09 września 2020 r. 

 

REGULAMIN KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem 

sportowym w ramach klas mistrzostwa sportowego. 

2. Klasy mistrzostwa sportowego kształcą młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych. 

3. Szkoła, zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi klasy mistrzostwa sportowego o specjalności 

pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, lekka atletyka, piłka ręczna chłopców, piłka nożna 

dziewcząt i chłopców. 

4. Zadaniem klasy mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających 

łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany  

do rozkładu zajęć sportowych, 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych 

programem nauczania na zajęciach dydaktycznych, 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach 

ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na 

warunkach określonych odrębnymi przepisami, 

 

§ 2. PRAWA UCZNIA KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

1. Uczniowi klasy mistrzostwa sportowego przysługują wszystkie prawa ucznia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Ma on również prawo do: 

1) korzystania z pomocy dyrekcji, pedagoga, psychologa, nauczycieli i nauczyciela-opiekuna grupy 

sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,  

a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia 

wyrównawcze), 

2) badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne przepisy), 

3) otrzymania stroju sportowego zakupionego ze środków właściwego związku sportowego lub szkoły, 

4) korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej szkoły, 

5) uczestnictwa w obozach sportowych dofinansowywanych przez szkołę  lub odpowiedni związek na 

zasadach określonych w Regulaminie organizacji obozów sportowych w ZSOMS, 
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6) uczestnictwa w zawodach sportowych dofinansowywanych przez szkołę, 

7) zwolnienia z odpowiedzi ustnej lub kartkówki, jeśli powrót z zawodów nastąpił po godzinie 22.00 

(wymagane potwierdzenie trenera lub opiekuna), 

8) po kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym  

z zakresu materiału omawianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie 

nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie, 

9) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji 

szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”. 

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

1. Uczeń klasy mistrzostwa sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów 

obowiązujących uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.,  

a ponadto ma obowiązek: 

1) obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania 

fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, 

2) reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie 

sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego, 

3) uczestniczyć w obozach sportowych, 

4) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej, 

5) dbać o reprezentacyjny i treningowy sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, 

przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego, 

6) przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

7) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się 

regulaminowi tych obiektów, 

8) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i treningowych  

oraz wyjazdów sportowych, a także stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie 

obozów i wycieczek, 

9) prowadzić sportowy tryb życia w czasie nauki w ZSOMS,  

10) długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim,  

a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane  

przez lekarza specjalistę, 

11) z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności  

na zajęciach i imprezach sportowych, 
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12) poinformować niezwłocznie (co najmniej na miesiąc przed) o niemożności uczestnictwa  

w organizowanym obozie czy (najpóźniej na 2 dzień po ogłoszeniu listy uczestników) zawodach 

zapowiadanych w procesie szkolenia. 

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 

3. Uczeń klasy mistrzostwa sportowego ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach,  

w których bierze udział szkoła. 

4. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, 

rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

5. Wszyscy uczniowie klas mistrzostwa sportowego zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

§ 4. REKRUTACJA 

1. Warunki przyjęcia do klasy mistrzostwa sportowego w ZSOMS w Ostrowcu Św. określa Świętokrzyski 

Kurator Oświaty w decyzji dotyczącej rekrutacji, a także „Szkolny regulamin rekrutacji” na dany rok szkolny 

opracowany przez szkolną komisję rekrutacyjną. 

2. O przyjęciu ucznia – zawodnika do klasy mistrzostwa sportowego w ZSOMS decyduje: 

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej,  

2) umiejętności sportowe w zakresie wybranej dyscypliny sportu (w przypadku pływania wymagana  

co najmniej II klasa sportowa; wyjątkowo mogą być przyjęci uczniowie bez wymaganej klasy sportowej, 

jeśli ich warunki fizyczne i motoryczne rokują osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego), 

3) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uprawianie sportu wyczynowego, 

4) liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu ósmoklasisty (dla kandydatów do liceum), 

5) liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo, 

6) liczba punktów do uzyskania z egzaminu sprawnościowego. 

3. Uczeń - zawodnik przystępujący do egzaminu sprawnościowego musi posiadać zgodę rodzica/prawnego 

opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej, ważną kartę zdrowia lub dokument potwierdzający 

pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez lekarza pierwszego kontaktu.  

 

§ 5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE 

1. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami 

programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego. 

Obowiązkowy wymiar zajęć sportowych wynosi minimum 16 godzin. 

2. Uczniowie uczęszczający do klasy mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony  

przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

3. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia sportowego uzgodniony z odpowiednim 

związkiem sportowym równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 
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4. Prowadzone szkolenie programowe ma na celu: 

1) harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, 

2) sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole, 

3) zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej, 

4) opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny, 

5) osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego, 

6) wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.  

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa 

sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi i związkami sportowymi. 

6. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz: 

1) zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych, 

2) turnieje i mecze towarzyskie, 

3) letnie i zimowe obozy sportowe. 

W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje trener – 

mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego szkolenia. 

7. W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w regulaminie, uczeń 

(jego rodzice/prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych formach. 

8. Szkoła zapewnia uczniowi klasy mistrzostwa sportowego; 

1) realizację programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, którego 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

2) realizację specjalistycznego programu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu, 

3) plan zajęć dydaktycznych dostosowany do programu szkolenia sportowego, 

4) zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie ZSOMS w Ostrowcu Św., 

5) sprzęt sportowy do celów treningowych i reprezentacyjnych w miarę posiadanych środków, 

6) opiekę fizjoterapeutyczną, odnowę biologiczną. 

9. Zawodnik – uczeń ZSOMS otrzymuje podstawowy sprzęt sportowy na czas pobytu w szkole i musi się nim 

posługiwać w czasie wszystkich zajęć szkoleniowych. Odstępstwa od tej zasady wymagają zgody trenera. 

10. Zawodnik – uczeń otrzymuje w użytkowanie czasowe sprzęt i strój sportowy nieodpłatnie, co potwierdza 

własnym podpisem w tzw. kartotece zawodniczej w ZSOMS. 

11. 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, 25% w trzecim roku użytkowania. 

12. Uczeń - zawodnik odchodzący z ZSOMS po zakończeniu przewidzianego dla niego okresu szkolenia musi 

rozliczyć się z pobranego sprzętu – nie dotyczy strojów treningowych. Po uzgodnieniu z trenerem możliwe są 

inne ustalenia. 
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13. Uczeń - zawodnik usunięty dyscyplinarnie z obozu sportowego pokrywa koszt swojego uczestnictwa  

w obozie. 

14. Uczeń może być odsunięty od treningów lub/i rozgrywek na wniosek rodzica, wychowawcy lub trenera  

w przypadku słabych wyników w nauce czy złego zachowania do czasu poprawy. 

15. Uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera lub lekarza jest 

przenoszony od nowego półrocza lub nowego roku szkolnego do szkoły ogólnodostępnej, w której 

funkcjonują oddziały szkolne działające na zasadach ogólnych. 

16. Trener może wnioskować o przeniesienie ucznia niekwalifikującego się do dalszego szkolenia sportowego w 

sytuacji, gdy uczeń: 

− osiąga słabe wyniki sportowe, 

− nie podnosi własnego poziomu sportowego, 

− stosuje niedozwolone używki (m. in. papierosy, e-papierosy, alkohol, dopalacze, sterydy anaboliczne, 

środki psychotropowe i odurzające), 

− opuścił w danym półroczu co najmniej 30% zajęć sportowych (nie dotyczy kontuzji lub choroby 

poświadczonej przez lekarza), 

− stwarza zagrożenia dla innych uczestników zajęć sportowych, 

− notorycznie dopuszcza się niesportowego zachowania w czasie treningów oraz imprez sportowych, 

− został skreślony z listy członków macierzystego klubu sportowego, 

− nie posiada lub utracił status czynnego zawodnika w systemie ewidencji sportowej danej dyscypliny, 

− nie uczestniczy lub odmawia udziału w rozgrywkach sportowych oraz zgrupowaniach i obozach, 

− nie posiada aktualnych badań lekarskich, 

− notorycznie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu organizacji obozów 

sportowych. 

17. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu powoduje skreślenie ucznia  

w trybie decyzji administracyjnej. 

 

§ 6. DOFINANSOWANIE 

1. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego może być przyznane dofinansowania do wyżywienia w szkolnej 

stołówce. Warunkiem przyznania dofinansowania jest ocena zachowania co najmniej dobra i brak 

niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących. 

2. Podstawą przyznania dofinansowania jest decyzja Komisji ds. dofinansowania do wyżywienia dla uczniów 

klas mistrzostwa sportowego w ZSOMS, zawierająca propozycje wysokości (określone w %) oraz podstawę 

dofinansowania, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3 – 8, zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły. 

3. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym pływanie może być przyznane dofinansowanie  

do obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 
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1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) medaliści Mistrzostw Polski z roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest 

dofinansowanie, 

c) członkowie kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

2)  dofinansowanie w wysokości do 60% otrzymują: 

a) uczniowie zakwalifikowani do programu szkolenia Polskiego Związku Pływackiego, 

b) uczestnicy Finałów A Mistrzostw Polski, 

3) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) uczestnicy Finałów B Mistrzostw Polski. 

4. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym waterpolo może być przyznane dofinansowanie do 

obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) medaliści Mistrzostw Polski z roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest 

dofinansowanie, 

c) członkowie kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

d) uczniowie powołani do składu drużyny seniorskiej na poziomie co najmniej II ligi, 

2) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) uczniowie zajmujący na Mistrzostwach Polski miejsca od 4 do 9. 

5. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym lekką atletykę może być przyznane dofinansowanie  

do obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) medaliści Mistrzostw Polski z roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest 

dofinansowanie, 

c) członkowie kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

2) dofinansowanie w wysokości do 60% otrzymują: 

a) uczniowie posiadający minimum II klasę w swojej kategorii wiekowej, 

b) uczniowie zajmujący na Mistrzostwach Polski miejsca od 4 do 8, 

3) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) uczniowie posiadający minimum III klasę w swojej kategorii wiekowej, 

b) medaliści Mistrzostw Województwa. 
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6. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym piłkę siatkową może być przyznane dofinansowanie  

do obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) medaliści Ogólnopolskiej Licealiady (Mistrzostw Polski Szkół Ponadpodstawowych)  

i Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w danym roczniku (Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych) z roku 

szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest dofinansowanie, 

c) finaliści i półfinaliści Mistrzostw Polski, 

d) uczniowie powołani do składu drużyny seniorskiej na poziomie co najmniej II ligi, 

2) dofinansowanie w wysokości do 60% otrzymują: 

a) uczniowie zajmujący na Mistrzostwach Polski Szkół Ponadpodstawowych (Ogólnopolskiej 

Licealiadzie) i Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w danym roczniku miejsca od 4 do 9, 

b) uczennice objęte projektem S.O.S., wskazane przez trenera jako perspektywiczne w zakresie 

potencjału zawodniczego, 

3) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) medaliści Mistrzostw Województwa, 

b) członkowie kadry województwa w swojej kategorii wiekowej. 

7. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym piłkę ręczną może być przyznane dofinansowanie  

do obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) medaliści Mistrzostw Polski Szkół Ponadpodstawowych (Ogólnopolskiej Licealiady) 

 i Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w danym roczniku z roku szkolnego poprzedzającego rok,  

na który przyznawane jest dofinansowanie, 

c) finaliści i półfinaliści Mistrzostw Polski, 

d) członkowie kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

e) uczniowie powołani do składu drużyny seniorskiej na poziomie co najmniej II ligi, 

2) dofinansowanie w wysokości do 60% otrzymują: 

a) uczniowie zajmujący na Mistrzostwach Polski Szkół Ponadpodstawowych (Ogólnopolskiej 

Licealiadzie) i Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w danym roczniku miejsca od 4 do 9, 

3) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) medaliści Mistrzostw Województwa, 

b) członkowie kadry województwa w swojej kategorii wiekowej. 
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8. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uprawiającym piłkę nożną może być przyznane dofinansowanie  

do obiadów, a w przypadku uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do całodziennego 

wyżywienia w internacie, według następujących zasad: 

1) dofinansowanie w wysokości 100% otrzymują: 

a) reprezentanci kraju, 

b) członkowie kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

c) uczniowie powołani do składu drużyny seniorskiej na poziomie co najmniej II ligi, 

2) dofinansowanie w wysokości do 60% otrzymują: 

a) zawodnicy III ligi, 

3) dofinansowanie w wysokości do 30% otrzymują: 

a) zawodnicy Centralnej/Makroregionalnej Ligi Juniorów. 

9. Na wniosek trenera Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu sytuacji materialnej i perspektyw zawodniczych 

ucznia może podjąć decyzję o przyznaniu wyższego dofinansowania, niezależnie od kryteriów określonych  

w ust. 3 - 8. 

10. Dofinansowanie przyznawane jest na okres półrocza w danym roku szkolnym. Uczniowi, który spełni kryteria 

otrzymania dofinansowania w trakcie półrocza, dofinansowanie jest przyznawane od momentu spełnienia 

przez niego wymagań określonych w ust. 3 – 8. 

11. Uczniom klasy mistrzostwa sportowego uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania może być 

przyznane dofinansowanie do zakwaterowania w internacie do wysokości środków przekazanych przez 

właściwy związek sportowy.  

11a. Uczniowie klasy mistrzostwa sportowego powołani do kładu drużyny seniorskiej na poziomie co najmniej  

       II ligi mogą być zwolnieni z opłaty za zakwaterowanie w internacie.  

12. W przypadku niewłaściwej postawy w szkole lub internacie, zwłaszcza palenia papierosów i picia alkoholu 

(zgodnie z § 91. ust. 3., pkt. 8. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego), 

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, długotrwałej kontuzji wykluczającej szkolenie i niepodejmowania 

jej leczenia, uczniowi wstrzymuje się dofinansowanie na 3 miesiące. Natomiast w przypadku zaistnienia 

jednej z poniższych okoliczności: 

1) negatywnej opinii trenera dotyczącej rokowań przyszłego rozwoju sportowego, 

2) absencji na treningach powyżej 30%, która nie jest spowodowana chorobą lub kontuzją, 

3) nieuczestniczenia w zgrupowaniach, zawodach, 

4) braku postępu w nauce – uzyskania z jakiegokolwiek przedmiotu ogólnokształcącego oceny 

niedostatecznej, 

5) oceny zachowania niżej niż dobre, 

6) używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, 

7) ponownego naruszenia Statutu w zakresie palenia papierosów i spożywania alkoholu, 

dofinansowanie zostaje wstrzymane do końca danego roku szkolnego. 
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13. Nieobecność sportowca w internacie spowodowaną chorobą należy zgłaszać niezwłocznie w sekretariacie 

internatu lub u kierownika internatu. Obowiązek ten spoczywa na rodzicach ucznia. 

14. Nieobecność sportowca w internacie spowodowaną udziałem w imprezie sportowej należy zgłaszać  

w sekretariacie internatu lub u kierownika internatu najpóźniej na dzień przed planowanym zdarzeniem. 

Obowiązek ten spoczywa na trenerze bezpośrednio odpowiedzialnym za sportowca. 

15. Szkoła przyznaje uczniom dofinansowanie do obozów sportowych w wysokości zależnej od możliwości 

finansowych ZSOMS – kwota dofinansowania wynika z przyznanego placówce budżetu. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczniowie znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej na wniosek rodziców mogą korzystać  

z pomocy szkoły (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły). 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas mistrzostwa sportowego pisemnie poświadczają zapoznanie się  

z niniejszym regulaminem  i zobowiązują się do respektowania jego zapisów. 

3. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje 

dyrektor. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r. 

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły nr 39/2017 z dnia 27 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan prawny na dzień 09.09.2020 r. 

 

 

 

----------------------------- TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------- 
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