Regulamin klas sportowych
pod patronatem
KS Łomianki,
Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami
dwujęzycznymi i sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach

I. Prawa i obowiązki uczniów :
1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych
a) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej;
b) podstawową opiekę medyczną;
c) odpowiednią bazę treningową;
d) podstawowy sprzęt sportowy;
e) wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
2. Uczniowie powinni:
a) przestrzegać wszystkie wewnętrzne regulaminy szkolne;
b) być reprezentantami szkoły w zawodach sportowych w Polsce oraz podczas
wyjazdów zagranicznych;
c) godnie reprezentować szkołę oraz klub w życiu codziennym oraz podczas zajęć
szkolnych i treningów;
d) szanować i wspierać się nawzajem, tak by stworzyć atmosferę i ducha drużyny;
e) szanować i słuchać poleceń wszystkich pracowników szkoły;
f) ciężko trenować i rywalizować w zdrowej sportowej rywalizacji, w duchu fair-play;
g) osiągać dobre wyniki sportowe i dydaktyczne
h) świecić przykładem, wspierać i pomagać kolegom i nauczycielom;
i) respektować zasady narzucone przez nauczycieli

2.Uczniowie nie powinni:
a) spóźniać się na zajęcia;
b) używać telefonów komórkowych na lekcjach oraz na przerwach;
c) używać wulgaryzmów do kolegów i nauczycieli;
d) opuszczać zajęcia, treningi i mecze bez powiadomienia wychowawcy czy trenera;
e) zachowywać się wobec siebie i wobec nauczycieli arogancko;
f) stosować używek typu ( palenie papierosów, picia alkoholu lub innych środków
niedozwolonych);
g) komentować i śmiać się z niepowodzeń swoich kolegów
h) chodzić po sali podczas lekcji ( wyjątkiem jest kiedy nauczyciel o to poprosi);
i) zabierać/wyłudzać cudze mienie, grzebać w nie swoich plecakach, piórnikach bez
zgody właściciela;
j) dokonywać kradzieży, przywłaszczeń cudzego mienia
k) stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczniów podczas zajęć lekcyjnych;

3)Uczeń, który nie będzie przestrzegał powyższego regulaminu:
a) może zostać zawieszony i nie otrzyma powołania na mecz ligowy, sparingowy lub
turniej organizowany przez szkołę lub Klub Sportowy Łomianki;

b) może zostać zawieszony w treningach oraz w meczu ligowym, sparingowym lub
turnieju na okres 1 tygodnia – stanie się tak jeśli zachowanie lub oceny w szkole
zawodnika nie poprawą się w stosunku do wcześniejszych wydarzeń;
c) może zostać zawieszony w treningach oraz w meczach ligowych, sparingowych
lub turniejach na okres 1 miesiąca – stanie się tak jeśli uczeń dalej będzie się
zachowywał nieodpowiednio lub nie poprawi ocen;
d) może zostać usunięty z klasy sportowej i klubu- stanie się tak jeśli uczeń
nagminnie łamie zasady szkoły, nie przestrzega regulaminu szkolnego, zachowuję
się niestosownie wobec kolegów i nauczycieli;

II. Postanowienia końcowe:
a) Decyzję o konsekwencjach nie przestrzegania powyższego regulaminu podejmują
wspólnie Dyrektor szkoły, wychowawca oraz trenerzy klubu KS Łomianki.
b) Decyzję o usunięciu ucznia ze szkoły podejmuję dyrektor szkoły poparty opinią
trenera i wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa.
c) O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na
miesiąc przed terminem.
d) Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduję skreślenie
ucznia w każdym czasie.
e) Wykluczenie z klasy sportowej powoduje usuniecie zawodnika z Klubu.

……………………………..
Wychowawca

……………………….
Dyrektor szkoły

………………………
Trenerzy

KLASA 4A
Akceptuję Regulamin klas sportowych pod patronatem KS Łomianki Szkoły
Podstawowej Nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach.
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Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Podpis ucznia

