REGULAMIN
GIMNAZJALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W GORZOWIE WLKP. I ZIELONEJ GÓRZE
1.

Zasady funkcjonowania, podstawa prawna – powołanie, założenia.

2.

Miejsce i siedziba działalności.

3.

Zasady finansowania

4.

Osoby funkcyjne.

5.

Warunki uczestnictwa – przynależności ucznia – zawodnika do Ośrodka.

6.

Źródła i warunki dofinansowania ucznia – zawodnika Ośrodka Piłkarskiego.

7.

Warunki

otrzymywania

sprzętu

sportowego,

świadczeń

rzeczowych

na

czas

pobytu

w Ośrodku oraz zobowiązanie z tytułu rezygnacji z przynależności do Ośrodka.
8.

Realizacja programu szkolenia piłkarskiego i zajęć w Ośrodku.

9.

Kontrola Ośrodków

10. Badanie wyników - okresowa ocena uczniów – zawodników pod względem dydaktycznym, sportowym
i wychowawczym.
11. Prawa i obowiązki ucznia-zawodnika.
12. Postanowienia dodatkowe.

Powyższe
i

zagadnienia

decyzjach

władz

oparte
resortowych

są

na
oraz

obowiązujących
umowach

wytycznych,

pomiędzy

różnymi

zarządzeniach
podmiotami

w formie aneksów i załączników.
§1
1.

Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej na poziomie Gimnazjum
powstały w dniu 27.04.2004 r., na podstawie uchwały Zarządu PZPN w porozumieniu z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Sportu.

2.

Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z roku 2004 w sprawie tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół
i mistrzostwa sportowego
§2

1.

Wojewódzkie Ośrodki Gimnazjalne – działają na bazie utworzonych Szkół Sportowych Piłki Nożnej,
dla których organem prowadzącym są Wojewódzkie ZPN.
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§3
1.

Główne zasady finansowania zawiera porozumienia MENiS – PZPN z dnia 27.04.2004 roku.

2.

Miasto na którym terenie działają GOSSM zabezpieczą środki na funkcjonowanie szkół w ramach
dotacji oświatowej.

3.

Dodatkowe środki finansowe Ośrodek może otrzymywać od PZPN, Wojewódzkich ZPN, Urzędu
Marszałkowskiego oraz sponsorów.
§4

Szkoła realizuje program edukacyjny obowiązujący w Gimnazjum, zatrudnia trenerów - nauczycieli w ramach
obowiązującej siatki godzin wychowania fizycznego i zapewnia szkolne obiekty sportowe.
Bieżącą

działalność

GOSSM

nadzorują

Wojewódzkie

ZPN

oraz

kadra

kierownicza

i dydaktyczna szkoły i internatu do których zaliczamy:
1.

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej – Prezes i v-ce Prezes ds. Szkolenia

2.

Gimnazjum – Dyrektor i Zastępca Dyrektora ds. pedagogicznych

3.

Kierownik Ośrodka

4.

Trener Koordynator Ośrodka

5.

Wychowawcy klas

6.

Nauczyciele – trenerzy wiodący klas

7.

Kierownik Internatu

8.

Wychowawcy Internatu
§5

1.

Warunki przyjęcia do Szkół Sportowych Piłki Nożnej Gimnazjum w ramach Ośrodka Szkolenia
określają wytyczne PZPN, Wydziału Szkolenia Wojewódzkich ZPN i Dyrekcji Szkoły.

2.

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej ogłaszają nabór do szkół Wojewódzkiego Ośrodka w pierwszej
kolejności wśród członków szerokiej kadry odpowiednich

roczników reprezentacji województwa,

klubów biorących udział w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz utalentowanych przedstawicieli
okręgów i podokręgów. Przyjęcie do Ośrodka poparte musi zostać zgodą klubu macierzystego.
3.

Kandydaci do Ośrodka z poza kadry muszą posiadać odpowiedni staż piłkarski (2-3 lata), występować
w podstawowym składzie oraz zaliczyć w min 60 % test sprawnościowy.

4.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest złożenie wniosku ucznia i rodzica,
przedstawienie opinii Klubu oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczające do uprawiania
piłki nożnej.

5.

W/w Szkoły Sportowe i Wojewódzki Ośrodek udostępniają zainteresowanym uczniom i rodzicom
informacje o terminie, miejscu, warunkach przyjęć oraz zarządzeniach Dyrektora w sprawie rekrutacji.

6.

Komisja rekrutacyjna decyduje ostatecznie o ilości przyjętych uczniów (do 26 uczniów) na każdy
oddział. Uczniom zamiejscowym zapewnia się miejsce w Internacie.
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7.

Uczeń zawodnik przyjęty do szkoły reprezentuje barwy swojego macierzystego klubu. W wyjątkowych
przypadkach, na wniosek ucznia i rodzica, trener koordynator może na okres nauki w gimnazjum,
zapewnić uczniowi bez przynależności klubowej lub grającemu w klubie nie posiadającym drużyny
w najwyższej klasie rozgrywkowej w danej kategorii wiekowej grę w klubie w pobliżu miejsca nauki.
Transfer do klubu w pobliżu miejsca nauki odbywa się na zasadach zgodnych z przepisami PZPN.
§6

1.

Uczniowie GOSSM maja zapewnione następujące warunki szkoleniowe:

- kadrę szkoleniową
- obiekty sportowe
- sprzęt sportowy
- zgrupowania i konsultacje szkoleniowe
- zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie z częściowym dofinansowaniem
- opiekę lekarską i rehabilitacyjną
- udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich.
2.

Dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia uczniów – zawodników w Ośrodku w dni nauki
i szkolenia sportowego określają przepisy MSiT i Wojewódzkich ZPN. Podstawą jest wysokość
przyznanych środków jako 50%, pozostałe 50 % opłacają rodzice, opiekunowie lub macierzysty klub
zawodnika.

3.

Uczeń – zawodnik traci dofinansowanie w przypadku nie przestrzegania regulaminu, niewłaściwej
postawy w szkole, internacie, długotrwałej kontuzji wykluczającej szkolenie, nie podejmowania
leczenia kontuzji, unikanie zajęć szkoleniowych bez usprawiedliwianie, braku zaangażowania w nauce
i zajęciach sportowych.

4.

Uczeń – zawodnik, który traci dofinansowanie pokrywa przez trzy miesiące pełne koszty nauki
i szkolenia ustalane okresowo przez Związek Piłki Nożnej. Po tym okresie i analizie postawy, uczeń –
zawodnik otrzymuje dofinansowanie, lub zostaje skreślony z listy członków Ośrodka i przeniesiony do
macierzystej szkoły.
§7

1.

Zawodnik

–

uczeń

Ośrodka

otrzymuje

podstawowy

sprzęt

sportowy

na

czas

nauki

i szkolenia w Gimnazjum (na cały cykl trzy-letni) i powinien w nim występować we wszystkich
zajęciach szkoleniowych.
2.

Odstępstwa od zasady wymagają zgody trenera prowadzącego lub koordynatora.

3.

Otrzymany sprzęt nieodpłatnie ewidencjuje się na tzw. kartotece indywidualnej, gdzie uczeń –
zawodnik potwierdza podpisem przyjęcie go w użytkowanie czasowe.
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4.

Zagubiony

sprzęt

z

winy

zawodnika

–

ucznia

pokrywany

jest

przez

rodziców

w proporcji 100 % wartości w pierwszym roku od daty otrzymania, 75 % w drugim roku użytkowania,
50 % w trzecim roku użytkowania.
5.

Zawodnik odchodzący z Ośrodka musi rozliczyć się z pobranego sprzętu, który istnieje na jego
indywidualnej kartotece zawodniczej (zwrot sprzętu lub jego proporcjonalny ekwiwalent jak w pkt. 4).

6.

W przypadku wcześniejszego odejścia ze szkoły i Ośrodka zgodnie z podpisanym oświadczeniem
rodzic wpłaca odpowiednie kwoty za wyszkolenie - w pierwszym roku nauki 1.500,- zł, w drugim
3.000,- zł, w trzecim 4.500,- zł. Dotyczy to głównie przejścia do innych Ośrodków lub szkół
sportowych piłki nożnej i klubów z poza danego województwa. Warunkiem odejścia do innego
Ośrodka i zmiany barw klubowych jest zgoda Klubu macierzystego na transfer czasowy lub
definitywny przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN.
§8

1.

Uczniowie – zawodnicy Ośrodka realizują na lekcjach program nauczania wychowania fizycznego wg
opracowanego rozkładu materiału dla poszczególnych klas i program szkolenia piłkarskiego wg
wytycznych PZPN (4 godz. Wychowania fizycznego + 12 godzin zajęć piłkarskich w tym 2 godz.
teorii). Program szkolenia piłkarskiego dla Ośrodków opracowany jest przez Zespół złożony
z przedstawicieli Wydziału Szkolenia i Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego przy udziale trenerów
Kadr Narodowych. System szkolenia w Ośrodkach podporządkowany jest potrzebom Kadr
narodowych.

2.

Program szkolenia piłkarskiego w Ośrodku odbywa się 5 dni w tygodniu z założeniem, że w piątek
uczniowie – zawodnicy mogą uczestniczyć w swoich klubach macierzystych – zajęcia w tych dniach
obejmują głównie program wf i teorii piłki nożnej.

3.

W wyjątkowych przypadkach (terminarz rozgrywek) uczniowie – zawodnicy będą zwalniani na mecze
mistrzowskie rozgrywane w środku tygodnia po uzyskaniu zgody trenera koordynatora Ośrodka.

4.

Odpowiedzialność

za

uczniów

zwalnianych

ze

szkoły

i

internatu,

ponoszą

rodzice

i kluby, które winni zabezpieczyć wyjazd do klubu i powrót do szkoły - Ośrodka, kierując się
bezpieczeństwem i możliwością wypełniania obowiązków szkolnych bez zbędnej absencji.
5.

Uczeń – zawodnik może być ponadto zwalniany z zajęć szkolnych Ośrodka tylko na podstawie
zwolnienia lekarskiego lub konsultacji lekarza specjalisty opiekującego się zawodnikami Ośrodka.
Kontuzja lub wyłączenie z treningu nie upoważnia automatycznie do nieobecności na lekcjach.
§9

1. W celu pełnej realizacji programu dydaktycznego, sportowego i wychowawczego Ośrodki podlegają
okresowej kontroli z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej:
2. W zakresie realizacji programu szkoleniowego funkcje kontrolne przysługują przedstawicielom
Wydziału Szkolenia PZPN posiadającym upoważnienie Przewodniczącego Wydziału Szkolenia oraz
trenerom kadr narodowych.
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3. W zakresie organizacyjno – finansowym i prawnym funkcje kontrolne przysługują członkowi Zarządu
PZPN odpowiedzialnemu z ramienia Zarządu za OSSM, oraz członkom Wydziału Piłkarstwa
Młodzieżowego posiadającym upoważnienie Przewodniczącego Wydziału.
§ 10
1.

Okresowa ocena zawodników – uczniów Ośrodka jest dwa razy w roku szkolnym tj. na półrocze i na
zakończenie roku szkolnego, natomiast bieżąca co najmniej raz w miesiącu. Oceny dokonują
wychowawcy klas, trenerzy wiodący i przedstawiają Dyrektorowi szkoły i trenerowi koordynatorowi
Ośrodka.

2.

Przy ocenie uwzględniane są: osiągany poziom w nauce, szkoleniu sportowym, postawa i zachowanie
w Ośrodku, internacie, na zawodach.

3.

Ogólne wyniki dydaktyczno - sportowe przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły
i Prezesowi Wojewódzkiego ZPN.

4.

Rodzice – opiekunowie informowani są okresowo (2 x w semestrze) o dokonaniach swych
wychowanków, natomiast w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie po zaistniałych zdarzeniach.

5.

W wyniku przeprowadzonych ocen Rada Pedagogiczna i Kierownictwo Ośrodka może wnioskować do
organu prowadzącego o przyznanie nagród, stypendium, powołanie do kadry województwa i w innych
wynikających z sytuacji sprawach.

6.

Regulamin

Ośrodka

jest

częścią

Statutu

przyjętego

i

obowiązującego

w

danej

Szkole

i stanowi jego uzupełnienie.
§ 11
Uczeń - zawodnik ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, polegającego na aktywnym uczestniczeniu w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły (pomocy dydaktycznych,
pomieszczeń, dodatkowej pomocy nauczycieli),
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- poszanowania swej godności i dobrego mienia oraz dyskrecji w sprawach osobistych,
- swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób i szkoły,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- rzetelnej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,
- udziału w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, w tym także reprezentowania szkoły na zewnątrz,
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- wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach, kołach
działających w szkole.
Uczeń – zawodnik ma obowiązek:
- systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i szkoleniowo - treningowe,
- uzupełnienia braków i zaległości wynikających z absencji,
- pełnego zaangażowania na lekcjach i treningach,
- odpowiedniego zachowania na lekcjach i treningach,
- przestrzegania sportowych norm życia,
- szanowania przekonań i godność innych osób,
- podporządkowania się zaleceniom i zrządzeniom dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
§ 12
1. Regulamin Ośrodka jest częścią Statutu przyjętego i obowiązującego w danej szkole.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Wojewódzkim ZPN.

Treść dokumentu jest zgodna z regulaminem opracowanym przez Zespół ds. nadzoru nad OSSM
w składzie: Henryk Wawrowski. Andrzej Nizielski, Ryszard Binensztok
i zatwierdzonym przez Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN Mirosława Wrzesińskiego
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