
 

 

PORADNIK   INFORMACYJNY  
DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW  

DZIECI  SZKOLĄCYCH  SIĘ W  
                        KS SEMP Warszawa 

 
 
 



Tu jest SEMP 
 

 

KS SEMP WARSZAWA - URSYNÓW Rok założenia: 1993 Barwy: niebiesko - żółto - czerwone 
Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy zostało założone w roku 1993 z inicjatywy rodziców i 
przyjaciela młodzieży, byłego trenera m.in. Legii, wykładowcy AWF – Rudolfa Kapery. 

Popularny SEMP jest rozwijającą się organizacją sportową zrzeszającą ponad 350 chłopców i dziewcząt, 
uprawiających piłkę nożną, w wieku od 6 do 18 lat, rekrutujących się w większości z ursynowskich szkół. 
Profesjonalizm i rodzinna atmosfera w Stowarzyszeniu sprawia, że powiększa się grupa dzieci 
dojeżdżających na treningi z innych dzielnic i okolic Warszawy.  

Dziś po 20 latach działalności SEMP jest znany nie tylko na Ursynowie. Przy ogromnym udziale rodziców 
trenerzy szkolą i wychowują adeptów piłkarstwa. SEMP nie tylko organizuje zajęcia sportowe, ale również 
kursy języków obcych, korepetycje, wyjazdy na obozy, czy wyjazdy na turnieje zagraniczne. Do tradycji 
przeszły coroczne bale karnawałowe SEMP-a, wspólne piłkarskie pikniki, czy też rodzinne mecze piłkarskie. 
Wykorzystujemy wszystkie okazje aby zintegrować rodziny i przyjaciół.  

 Założeniem wszystkich tych działań jest wprowadzenie idei: wychowanie przez sport. Szczytne idee 
filozofii sportu, kształtowanie aprobowanych społecznych postaw, edukowanie ku etyce sportowca, 
zapobieganie patologiom życia udaje nam się wspaniale korelować z osiągnięciami szkoleniowymi w 
dziecięcym i młodzieżowym sporcie kwalifikowanym. Okazuje się, że przy umiejętnej współpracy trenerów, 
nauczycieli i rodziców można osiągnąć znakomite efekty wychowawcze i sportowe. Mimo braku 
podstawowej bazy szkoleniowej, a nawet własnego boiska, sukcesy sportowe dorównują wychowawczym. 
Drużyny SEMP zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach MZPN, osiągają sukcesy w turniejach, 
rozgrywanych zarówno w kraju jak i za granicą. Kilkunastu zawodników Stowarzyszenia trafiło do 
reprezentacji Warszawy i Mazowsza, a najzdolniejsi znaleźli nawet miejsce w Młodzieżowych 
reprezentacjach Polski.  

Jednak największym osiągnięciem jest wychowanie kilkuset porządnych i prawych ludzi. Sukcesy, które 
osiągnęliśmy są ewenementem w skali kraju.  

Jak na 20 lat działalności to sukcesy znaczące. Kryje się jednak za nimi ogromna praca społeczna większości 
rodziców, którzy są „sponsorami” swoich dzieci. Podstawą tych sukcesów jest doskonała kadra 
pedagogiczna i trenerska. Wszyscy pracujący szkoleniowcy są absolwentami Akademii Wychowania 
Fizycznego oraz trenerami II, I i najwyższej Mistrzowskiej klasy. 

Działalność SEMP doceniana jest przez władze państwowe, samorządowe i sportowe. Liczne nagrody, puchary i listy 

gratulacyjne, są tego potwierdzeniem. Szczególną wartość stanowią coroczne podziękowania i wyróżnienia Burmistrza Dzielnicy 

Warszawa – Ursynów, Prezesów Polskiego i Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Sukcesy na boisku oraz poza nim są 

największą motywacją do podnoszenia pracy w Stowarzyszeniu na wyższy poziom organizacyjny i sportowy.



Twoje dziecko uprawia sport, ponieważ:  

- sprawia mu to radość,  

- chce poprawić swoje umiejętności,  

- chce być częścią sportowej społeczności,  

- chce wygrywać,  

- chce być zdrowe.  
 

 
Poprzez sport Twoje Dziecko:  

- przekona się do aktywnego trybu życia,  

- podniesie swoją samoocenę dzięki  

wzrostowi jakości sportowej,  

- nauczy się współpracy,  

- dowie się więcej o radzeniu sobie z  

sukcesami i porażkami,  

- nauczy się szacunku do siebie i innych.  
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Misja i cele Stowarzyszenia Edukacji Młodych Piłkarzy  
 

1. Misją KS SEMP Warszawa jest zagwarantowanie najwyższej jakości szkolenia piłkarskiego oraz 

edukacyjnego, zwracając uwagę przy tym na wartości ludzkie tj. szacunek, solidarność, sprawiedliwość, 

tolerancja.  
 

2. Głównym celem jest rozwijanie i promowanie zawodników w osiągnięciu mistrzostwa  

sportowego, jak również kształtowanie osobowości młodych ludzi przez sport, naukę i pracę.  
 
 



Realizacja wyznaczonych celów:  
 

Wszelkie działania spełniają najwyższe standardy procesu szkoleniowego, jakie panują w światowej piłce nożnej, a w 

szczególności dotyczą:  
 

1. Infrastruktury.  

2. Kadry szkoleniowej i pedagogicznej. 

 3. Skautingu.  

4. Planowania, szkolenia i kontroli.  

5. Opieki socjalnej.  

6. Wyznaczania i nadzoru ścieżki zawodniczej potencjalnego kandydata.  
 

Finanse:  

Każdy zawodnik KS SEMP przynależący do struktur Klubu jest zobowiązany do terminowego regulowania 

nałożonych na niego zobowiązań. Opłaty związane z pobytem zawodnika w KS SEMP Warszawa zamieszczone są 

w odrębnym regulaminie, z którym rodzice (opiekunowie) zawodników zobowiązani są się zapoznać. ( deklaracja) 
 
 
Szkoła:  

Zawodnik Akademii powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów oraz z 

zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce lub braku promocji do 

następnej klasy koordynator w porozumieniu z trenerem może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu 

zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych  

Na poziomie gimnazjum zawodnik Akademii powinien  uczęszczać do placówek oświatowych współpracujących ściśle 

z klubem.  
 

W szkole podstawowej i gimnazjum na koniec każdego półrocza zawodnik lub rodzice (opiekunowie) 

dostarczają trenerowi wypełniony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero świadectwa szkolnego.  
 

Zawodnik Akademii osiągający wysokie wyniki w nauce jest nagradzany przez klub zgodnie z regulaminem 

(rozdział Nagrody). 



Zawodnik Akademii za złe zachowanie, niskie wyniki w nauce oraz absencje na zajęciach szkolnych  

podlega karom wg regulaminu (rozdział Kary).  
 

Rodzice mają świadomość o udostępnieniu przez Szkołę informacji o postępach w nauce i zachowaniu 

zawodnika.  
 

Zwolnienia ze szkoły - rozróżniamy działania na tle sportowym od czysto edukacyjnego (klub zwalnia z 

powodów brania udziału w meczach, turniejach itd.; rodzic z powodów osobistych/prywatnych a nie z 

powodu zmęczenia wysiłkiem fizycznym).  
 

Internat/bursa:  

 
 

Zawodnicy KS SEMP przebywający w internacie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wewnętrznych 

placówek, które zamieszkują.  
 

 
 
 



Sportowy Rodzic.  
 

Wszyscy w KS SEMP Warszawa są przekonani, że Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w sportowym rozwoju 

swojego Dziecka. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspierania naszych działań, abyśmy wspólnie przysłużyli się 

osiąganiu sukcesów przez naszych podopiecznych. Każdy z nas ma obowiązek promowania zachowań o wysokich 

standardach.  
 

W związku z powyższym Klub oczekuje, że wszyscy Rodzice i/lub Opiekunowie:  

- będą zachęcać, ale nie zmuszać, swoje Dziecko do zaangażowania w zajęcia sportowe oraz  

codziennie życie w Klubu,  

- uznają, że radość Dziecka z zajęć sportowych oraz obecność w strukturach Klubu jest jedną z  

najwyższych wartości,  

- zadbają o to by Dziecko otrzymywało potrzebne mu wsparcie w dążeniu do doskonalenia swoich  

umiejętności oraz wesprą jego wysiłki sportowe a także entuzjazm okazywany na co dzień,  

- będą pamiętać, że są przykładem dla swoich Dzieci - oklaskujcie nie tylko dobrą grę własnego Dziecka ale także jego 

kolegów z drużyny a także przeciwników.  

- będą wpajać swojemu Dziecku, że wysiłek i praca zespołowa są równie ważne co samo  

zwycięstwo,  

- wspomogą Dziecko w stawianiu sobie realistycznych celów, doskonaleniu umiejętności oraz  

rozwijaniu pozytywnej postawy do sportu,  

- będą zachęcać do gry zgodnej z przepisami i do nie dyskutowania z Sędziami, kolegami z drużyny  

oraz przeciwnikami,  

- będą wspierać wszelkie działania w usunięciu ze sportowego życia poniżania, obrażania słownego oraz innych 

fizycznych nadużyć wobec Dzieci. Wszyscy dorośli w Klubie mają obowiązek chronić  

Dzieci,  

- będą wyrażali swoje uwagi lub wątpliwości dotyczące Dziecka lub działania Klubu w  

sposób poufny tylko wyznaczonym do wysłuchania takich opinii osobom (Trenerowi lub  

Koordynatorowi),  

- uznają, że Trenerzy, Koordynatorzy i Władze Klubu poświęcając czas i środki na kształcenie  

młodych sportowców a w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka. Prosimy o wsparcie i szanowanie naszych 

decyzji. 



- powinni powstrzymywać się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmować roli Trenera  

dowodząc drużyną spoza linii bocznej. Tylko sztab trenerski jest upoważniony do wydawania wskazówek 

drużynie. Wspierajcie i zachęcajcie do lepszej gry ale nie instruujcie.  

- w trakcie zajęć lub meczu będą przebywać poza polem gry, w wyznaczonych do tego miejscach  

(trybunach),  

- nie przebywają w czasie zajęć pod balonem  

- będą oferowali pomoc dla Klubu w miarę swoich możliwości. Wsparcie w pozyskiwaniu  

sponsorów lub innych funduszy na działalność Klubu będzie mile widziana,  

- nie będą spożywać alkoholu ani palić papierosów podczas zajęć treningowych i meczów,  

- nie będą ośmieszać ani krzyczeć na Dziecko w razie jego pomyłki lub porażki,  

- nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną,  

- ufać systemowi szkolenia Klubu - teraźniejsze dobre wyniki nie są gwarantem sukcesu  

sportowego Twojego Dziecka w przyszłości,  
 
 

 
 

Krąg zależności: kształtowanie osobowości oraz przywiązania do KS SEMP odbywa się w Klubie na każdym 

etapie szkolenia. SEMP to my: zawodnicy, rodzice, opiekunowie, sztab trenerski, pracownicy administracyjni, 

władze Klubu oraz kibice.  
 

Nagrody:  

Za godne reprezentowanie Klubu, wzorową pracę, aktywny udział w realizacji zadań ujętych w  

planie szkolenia Akademii, zawodnik może otrzymać następujące wyróżnienia:  
 

- Pochwała ustna (trener, koordynator, dyrektor),  

- Pochwała w formie dyplomu dla rodziców (opiekunów prawnych),  

- Awans sportowy (udział w treningu (meczu) starszego zespołu, 



 zwolnienie z opłat: składki członkowskiej, opłaty za strój treningowy, opłaty za turniej - SP.;  

Gimnazjum (częściowe pokrycie),  

 
 

Kary:  

Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów: szkoła, 

bursa lub Klub.  
 
Za nieprzestrzeganie obowiązków i łamanie regulaminu Klubu przewidziane są następujące kary:  
 

- upomnienie ustne (trener, koordynator),  

- upomnienie ustne w obecności opiekunów prawnych przez dyrektora,  

- czasowe zawieszenie w treningach,  

- czasowe zawieszenie w meczach oficjalnych (liga, turnieje),  

- brak awansu sportowego,  

- prace porządkowe na rzecz klubu,  

- zakaz reprezentowania klubu na zewnątrz (liga, turnieje, udział w kadrze wojewódzkiej i Polski), - natychmiastowe 

zakończenie współpracy z zawodnikiem i jego opiekunami prawnymi.  
 

 
Postanowienia końcowe:  
 

W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami (opiekunami), 

zawodnik ten jest zobowiązany do  uregulowania zaległości finansowych oraz zwrot wszelkiego 

wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki,  strój treningowy).  
 

Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i kształtowania osobowości zawodnika 

zgodnie z filozofia Klubu. Ich naruszenie jest podstawą do natychmiastowej reakcji władz Klubu, nałożenia kary a 

nawet zakończenie współpracy z zawodnikiem. 



Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez władze Klubu indywidualnie. Klub zastrzega  

sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.  
 
Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i jest na bieżąco aktualizowany.  
 

Każda zmiana w regulaminie zostanie natychmiastowo podana do wiadomości zawodnikom, rodzicom 

(prawnym opiekunom).  

 

 


