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REGULAMIN 

OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 

Wojewódzkiego Ośrodka Piłkarskiego 

Przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 

1. Zasady funkcjonowania, podstawa prawna – powołanie, założenie wg Polskiego 

i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

2. Miejsce i siedziba działalności. 

 

3. Zasady finansowania ( PZPN, MSiT, Miasto Kraków, MZPN). 

 

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. Badanie wyników  - okresowa ocena uczniów – zawodników pod względem 

dydaktycznym, sportowym i wychowawczym. 

 

Powyższe zagadnienia oparte są na obowiązujących wytycznych, zarządzeniach 

i decyzjach władz resortowych oraz umowach  pomiędzy  różnymi  podmiotami 

w formie aneksów i załączników. 

 

 

Ad. 1. 
 

1. Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej na poziomie 

Gimnazjum powstały w dniu 27.04.2004 r., Uchwałą Zarządu PZPN w porozumieniu 

z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, natomiast od 1 września 2008 roku powołano 

Licealne Ośrodki Szkolenia Młodzieży. 

 

2. Założenia dotychczasowego funkcjonowania WOSSM zostały zmienione Uchwałą          

Zarządu MZPN z dnia 26 marca 2008 r. i decyzją Prezydium przeniesiono z dniem 

01.09.2008 r. Ośrodek do Krakowa – Nowej Huty, z dotychczasowego Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – Społecznego Gimnazjum Sportowego. 
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3. Szczegóły porozumienia, decyzja władz samorządowych i oświatowych w spawie powołania 

nowych szkół: Niepublicznego Gimnazjum Sportowego Piłki Nożnej i Niepublicznego 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego Piłki Nożnej – w załączeniu. 

 

4. Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży utworzono zgodnie z postanowieniem Statutu 

MZPN z dnia 02.10.2004 r., paragraf 16, pkt. 2.    

 

Ad. 2. 

 
1. W składzie Szkoły Sportowej Piłki Nożnej WOSSM o której mowa w punkcie 1,  

w momencie wygaszania LOSSM, Małopolski Związek Piłki Nożnej utworzył  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Piłki Nożnej, które funkcjonuje od 2013 roku  

obok Gimnazjalnego Ośrodka w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 

31-977, os. Szkolne 18. 

Ad. 3. 
 

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

porozumienia MENiS – PZPN z dnia 27.04.2004 roku. 

 

2. Miasto Kraków zabezpiecza środki na funkcjonowanie szkół w ramach tzw. dotacji 

oświatowej. 

 

3. Dodatkowe środki finansowe Ośrodek może otrzymywać od PZPN, MZPN, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz wg ustaleń z MSiT: od rodziców uczniów lub klubów zawodników. 

 

Ad. 4. 

 
1. Małopolski Związek Piłki Nożnej – Prezes Ryszard Niemiec 

2. Małopolski Związek Piłki Nożnej – Wiceprezes Urzędujący – Ryszard Kołtun  

3. Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Sportowe – Dyrektor Michał Królikowski 

4. Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Sportowe – Z-ca Dyrektora ds. Pedagogicznych   

        - Stanisława Szymczycha 

5.  Trener Koordynator Ośrodka                                 - Marek Kusto 

6.   Pedagog  szkolny                                                   - Iwona Kulińska-Węgrzycka                                

7.  Wychowawca kl. 2 G                                              - Agnieszka Biedrawa-Kozik 

8.   Nauczyciel – trener wiodący kl. 2 G                      - Dariusz Wójtowicz 

9.   Wychowawca kl. 3 G                                             - Iwona Kulińska-Węgrzycka                                

   10.    Nauczyciel – trener wiodący kl. III G                     - Krystian Pać 
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            Natomiast w Liceum Społecznym - kadra trenerska i wychowawcza przedstawia  

się następująco: 

   1.   Wychowawca  kl. I LO             -Agata Palich 

   2.    Nauczyciel – trener wiodący        - Marek Kusto 

   3.   Wychowawca kl. II. LO                                        - Barbara Kosek 

   4.   Nauczyciel – trener wiodący                                 - Marek Kusto 

   5.   Wychowawca kl. III LO         - Stanisława Szymczycha  

   6.    Nauczyciel – trener  wiodący                                - Marek Kusto 

 

Wychowawcy wspomagający w Internacie ZSZ Nr 2: - Mirosław Jaworski                              

        -  Katarzyna Korzonek-Jaworska 

                             

 

Uwaga: Stan aktualny w roku szkolnym 2017/2018. 

              W latach następnych należy nanieść stosowne korekty. 

 

        

 

Ad. 5. 
 

1. Warunki przyjęcia do Szkół Sportowych Piłki Nożnej Gimnazjum i Liceum w ramach 

     Ośrodka Szkolenia określają wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wydział Szkolenia 

     MZPN i Dyrekcji Szkół. 

 

     2. Małopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do ww. 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. 

 

     3. Kandydaci do Ośrodka spoza kadry muszą posiadać odpowiedni staż piłkarski (2-3 lata), 

         występować w podstawowym składzie oraz zaliczyć w min 60 % test sprawnościowy. 

 

     4. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie wniosku ucznia i rodzica, 

przedstawienie opinii Klubu oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego 

          do uprawiania piłki nożnej. 

 

     5. Ww. 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 25 uczniów) 

    do każdego oddziału. 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 szkole, zapewnić uczniowi bez przynależności klubowej grę w klubie 

 w pobliżu miejsca nauki. 

           

Ad. 6 
 

1. Dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia uczniów – zawodników w Gimnazjalnym 

Ośrodku w dni nauki i szkolenia sportowego określają przepisy MSiT i PZPN. Podstawą jest 

wysokość środków przyznanych przez MSiT jako 50%, pozostałe 50 % opłacają rodzice-

opiekunowie lub macierzysty Klub zawodnika. 

 

2. Uczeń – zawodnik traci dofinansowanie w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, 

niewłaściwej postawy w szkole, internacie, długotrwałej kontuzji wykluczającej szkolenie, 

nie podejmowania leczenia kontuzji, unikania zajęć szkoleniowych bez usprawiedliwiania, 

braku zaangażowania w naukę i zajęcia sportowe. 

 

3. 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. 

 

 

 

Ad. 7. 
 

1. Zawodnik – uczeń Ośrodka otrzymuje podstawowy sprzęt sportowy na czas nauki i szkolenia 

w Gimnazjum lub Liceum (na cały cykl trzyletni) i powinien w nim występować we 

wszystkich zajęciach szkoleniowych. 

 

2. Odstępstwa od zasady wymagają zgody trenera prowadzącego lub koordynatora. 

 

3. Otrzymany sprzęt ewidencjonuje się na tzw. kartotece indywidualnej, gdzie uczeń – 

zawodnik potwierdza podpisem przyjęcie go w użytkowanie czasowe. 

 

4. Obuwie piłkarskie uczeń - zawodnik zakupuje indywidualnie lub korzysta z dofinansowania 

macierzystego Klubu. W wyjątkowych przypadkach może skorzystać z częściowego 

dofinansowania zakupu. 

 

5. Koszt zagubionego przez zawodnika – ucznia sprzętu  pokrywany jest przez rodziców w 

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

użytkowania, 50 % w trzecim roku użytkowania. 

 

6. 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. 5. 
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7. W przypadku wcześniejszego odejścia ze szkoły i Ośrodka zgodnie z podpisanym 

oświadczeniem rodzic wpłaca odpowiednie kwoty za wyszkolenie – zgodnie z przepisami 

PZPN: 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 klubów 

spoza Małopolski. 

 

Ad. 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.  Dla  GOSSM:  – 12 godzin szkoleniowych 

 + 4 godz. wf:  Pać Krystian 

 

2. Program szkolenia piłkarskiego w Ośrodku odbywa się 5 dni w tygodniu z założeniem, że w 

czwartek i piątek uczniowie – zawodnicy mogą uczestniczyć w treningach w swoich klubach 

macierzystych – zajęcia w tych dniach obejmują głównie program wf i teorii piłki nożnej. 

 

  

3. W wyjątkowych przypadkach (terminarz rozgrywek) uczniowie – zawodnicy są 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, 

którzy 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 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. Unikanie zajęć, brak usprawiedliwienia nieobecności bądź brak zaangażowania 

może spowodować konsekwencje jak w rozdziale 6, pkt 2 i 3. 

 

Ad. 9. 
 

1. Okresowa ocena zawodników – uczniów Ośrodka przeprowadzana 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 

Dyrekcji Szkół i trenerowi koordynatorowi Ośrodka. 

 

2. Przy ocenie uwzględniane są: osiągany poziom w nauce, szkoleniu sportowym, postawa 

i zachowanie w Ośrodku, internacie, na zawodach. 

 

3. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. zostają wprowadzone następujące 

zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w czasie  nauki szkolnej: 

od 04.09.2017 r.  obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów w czasie lekcji. 
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W tym celu wprowadza się zasadę składania aparatów we wskazanym przez nauczyciela 

miejscu i ich zwrot po odbytej lekcji. Osoby nie stosujące się do polecenia nauczyciela 

ponoszą konsekwencje w postaci konfiskaty telefonu na określony przez dyrekcję czas. Fakt 

ten zostaje odnotowany w  dzienniku lekcyjnym. 

 

4. Ogólne wyniki dydaktyczno-sportowe przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Szkoły i Prezydium MZPN. 

 

 

5. Rodzice/opiekunowie informowani są okresowo (2 x w semestrze) o dokonaniach swych 

dzieci, natomiast w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie po zaistniałych zdarzeniach. 

 

 

6. W wyniku przeprowadzonych ocen Rada Pedagogiczna i Kierownictwo Ośrodka może 

wnioskować do organu prowadzącego o przyznanie nagród, stypendium oraz w innych 

wynikających z sytuacji sprawach. 

 

 

7. Regulamin Ośrodka jest częścią Statutu przyjętego i obowiązującego w danej Szkole  

i stanowi jego uzupełnienie.           

 

 

Regulamin został opracowany na rok szkolny 2017/2018 

 

Kraków, dnia 31.08.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


