
REGULAMIN DLA KLAS O PROFILU PIŁKA NOŻNA 
 

Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie objęci poszerzonym szkoleniem piłkarskim 

w ramach tworzonych klas w oparciu o porozumienie ZS nr 8 i SPN KS Gwiazda Bydgoszcz. 
 

§ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Każdy opiekun/rodzic oraz uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz Statutem Szkoły i 

stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. 

2. Regulamin jest częścią statutu przyjętego i obowiązującego w szkole i stanowi jego uzupełnienie. 

3. ZS nr 8 umożliwia zawodnikom KS Gwiazda Bydgoszcz wszechstronny rozwój intelektualny i piłkarski 

według nauczania dla gimnazjum opracowanego i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 czerwca 2009 r. , oraz programu opracowanego przez SPN KS Gwiazda 

Bydgoszcz. 

4. Rekrutację uczniów do I klasy piłkarskiej przeprowadza SPN KS Gwiazda Bydgoszcz. 

5. O przyjęciu do klasy decyduje dyrektor ZS nr.8 na podstawie opinii SPN KS Gwiazda Bydgoszcz i 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Kandydaci do I klasy piłkarskiej będący zawodnikami KS Gwiazda Bydgoszcz mogą się ubiegać o 

zwolnienie z uczestnictwa w testach sprawnościowych ,po pozytywnym zaopiniowaniu przez trenera. 

7. Kandydaci do I klasy piłkarskiej powinni spełnić następujące warunki: 

 zaliczyć ustalone przez SPN KS Gwiazda Bydgoszcz testy sprawnościowe 

 wykazać się bardzo dobrym stanem zdrowia poświadczonym zaświadczeniem lekarskim (aktualne 

badania lekarskie przeprowadzone w przychodni sportowo-lekarskiej lub przez lekarza który zawarł 

umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej) 

 osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu. 

8 Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie ważnej 

karty zdrowia sportowca, wydanej i podbitej przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. 

9 Uczniowie/zawodnicy obowiązkowo, okresowo muszą przejść badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. 

10 Za kontrolę posiadania aktualnych badań lekarskich odpowiedzialny jest trener danego rocznika. 

11 W razie nie dostarczenia przez rodziców/opiekunów karty zdrowia sportowca, przez dłużej niż dwa tygodnie 

dyrektor szkoły zobowiązany jest na pisemny wniosek trenera odsunąć ucznia/zawodnika od zajęć 

treningowych do czasu uaktualnienia w/w dokumentu. 
 

§ II 

OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

1. Uczeń/zawodnik zobowiązany jest do realizacji podstawowego wymiaru godzin wynikającego z planu 

nauczania oraz rozszerzonego wymiaru godzin zajęć piłkarskich wg ustalonej ilości godzin w porozumieniu 

zawartym pomiędzy ZS nr.8 , a SPN KS Gwiazda Bydgoszcz. 

2. Uczeń/zawodnik ma obowiązek przestrzegać Statut Szkoły , godnie reprezentować klub i szkołę. 

3. W przypadku naruszenia ustaleń Statutu dostosować się do sankcji nałożonych przez klub i szkołę. 

4. Szkolenie piłkarskie obejmuje: 

 mecze kontrolne i turnieje piłkarskie 

 mecze rocznika w lidze KPZPN 

 letnie i zimowe obozy piłkarskie  

 zajęcia prowadzone są zgodnie z planem na terenie szkoły i KS Gwiazda Bydgoszcz w godzinach 

ustalonych przez dyrektora szkoły i SPN KS Gwiazda Bydgoszcz , w/w formy zajęć są obowiązkowe 

dla wszystkich zawodników. 

  

 Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki, pełną odpłatność za 

 ich organizację pokrywają rodzice. Kwalifikacji dokonuje wyznaczony trener. W przypadku zmian barw 

 klubowych w trakcie nauki w Gimnazjum należy uzyskać zgodę trenera, SPN KS Gwiazda Bydgoszcz oraz 

 dyrektora szkoły. Zmiana barw klubowych może odbywać się tylko na zasadach określonych w 

 regulaminach i  uchwałach PZPN. 
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§ III 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY 
 

1. Informować trenera o rażących naruszeniach postępowania ucznia/zawodnika na terenie szkoły: 

zachowanie, frekwencja, oceny. 

2. Informować  SPN KS Gwiazda Bydgoszcz o braku lub słabym kontakcie na linii trener szkoła. 

3. Uzgadniać czas dodatkowych godzin WF z trenerem (branie pod uwagę że część uczniów/zawodników jest 

spoza okolic szkoły zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lub po lekcjach). 

 

§ IV 

OBOWIĄZKI TRENERA 
 

1. Minimum raz w miesiącu spotkać się z wychowawcą 

2. Automatyczne odsuwanie od zajęć treningowych, sparingów i meczy zawodników naruszających statut 

szkoły, zaniedbujących obowiązki szkolne (wagary, złe wyniki w nauce, niewłaściwe zachowanie) 

3. Eliminowanie z drużyny zawodników którzy w rażący, systematyczny sposób naruszają statut szkoły i klubu 

4. Podstawowymi zawodnikami drużyny są uczniowie klasy o profilu piłkarskim uczęszczający do Gimnazjum 

ZS nr.8 

5. Bieżące informowanie SPN KS Gwiazda Bydgoszcz o kontaktach ze szkołą i nakładanych karach na 

zawodników 

6. Zaangażowanie w integrację grona pedagogicznego, trenera i zawodników 

 Nabór zawodników do drużyny musi być prowadzony z naciskiem, że zawodnik ma przejść do klasy w ZS 

 nr.8 

§ V 

OBOWIĄZKI SPN  

 

1. Właściwe reagowanie na sygnały o złym zachowaniu poszczególnych zawodników 

2. Minimum raz na kwartał spotkanie z wychowawcą 

3. Minimum raz w miesiącu spotkanie z trenerem, konsultacje pod kątem współpracy – trener, zawodnicy, 

szkoła. 

4. Rozmowy z rodzicami zawodników którzy naruszają regulamin szkoły, zaniedbują obowiązki, psują 

atmosferę w klasie i drużynie. 

5. Poszukiwanie środków finansowych dla zawodników którzy mają słabą sytuację materialną a wykazują 

zaangażowanie w nauce i sporcie, a nie ma z nim problemów wychowawczych. 

 

 

 

Dyrektor szkoły     SPN KS Gwiazda Bydgoszcz  
 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy regulamin zaakceptowano i przyjęto jako obowiązujący uchwałą zarządu nr …........... z dnia …................. 
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