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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U.
z 2017 poz.60)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.1457 ze zm.)
Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
17
marca
2017
r.
w sprawie warunków, tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz.671)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. O Sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857)
Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:
- klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich
branżowych szkol I stopnia,
Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie
zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc
uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021 w województwie
dolnośląskim
Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych LO XXIV
z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół EkonomicznoOgólnokształcących we Wrocławiu ma na celu ustalenie zasad tworzenia,
organizacji i działania a także określenie praw i obowiązków uczniów oraz ich
opiekunów prawnych.
2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
- Statut LO XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w ZSE-O
- Regulamin rekrutacji do LO XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w ZSE-O
- Regulamin rekrutacji do internatu
3. Warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i oddziałów
mistrzostwa sportowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz.671).
4. Zadaniem oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych LO XXIV
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół EkonomicznoOgólnokształcących jest kształcenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo
i spełniającej wymagania zdrowotne zgodnie z Komunikatem z dnia 1 marca 2019
r., że wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące
zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz
przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
odpowiednich orzeczeń. (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397).
5. Uczeń uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
polski związek sportowy oraz w szkoleniu organizowanym w oddziałach
sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w XXIV LO w ZSE-O podlega
ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
6. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub
opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia
szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego
semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.
7. W przypadku frekwencji na zajęciach sportowych poniżej 80% w każdym z trzech
kolejnych miesięcy uczeń może zostać przeniesiony od nowego roku szkolnego
lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.
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8. W ramach zajęć sportowych prowadzone jest szkolenie sportowe, zgodnie
z wyznaczonymi przez polskie związki sportowe programami szkolenia
sportowego.
9. Programy szkolenia sportowego są realizowane równolegle z programem
kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
10. Uczniowie uczęszczający do oddziałów mistrzostwa sportowego biorą udział
w procesie zaplanowanego szkolenia i we współzawodnictwie sportowym
w rozumieniu Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
11. O udziale uczniów w poszczególnych akcjach (zawodach, obozach sportowych)
decyduje trener w porozumieniu z koordynatorem. Ostateczną listę uczniów
w poszczególnych akcjach zatwierdza Wicedyrektor ds. Sportu.
12. Szkolenie sportowe jest realizowane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń
sportowych ZSE-O, WKS Śląsk, MCS.
13. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczący w zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych mogą realizować indywidualny program lub
tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
14. Dofinansowanie akcji szkoleniowych, tj. wyjazdów na zawody, obozów
szkoleniowych itd., odbywa się na podstawie wytycznych polskich związków
sportowych zgodnie z zasadami udzielanych dotacji oraz katalogami kosztów.
15. W przypadku, jeżeli uczeń zgodnie z wytycznymi polskich związków sportowych
nie jest objęty dofinansowaniem, finansowanie przejmuje klub macierzysty na
zasadach wewnętrznych oraz rodzice/opiekunowie prawni.
16. W przypadku, jeżeli uczeń nie jest objęty finansowaniem polskiego związku
sportowego, może wziąć udział w akcji samodzielnie pokrywając koszty na
wyznaczone przez ZSE-O konto. Aby uczeń wziął udział w akcji niezbędna jest
akceptacja dyrektora szkoły, trenera prowadzącego oraz koordynatora.
17. W przypadku wycofania się ucznia z akcji bez podania uzasadnienia w okresie
14 dni i krótszym liczonym od pierwszego dnia akcji uczeń nie będzie
uwzględniony w następnej planowanej akcji.
18. W
przypadku
stwierdzenia
u
ucznia
niesportowego
zachowania,
w szczególności: palenia papierosów lub e-papierosów, spożywania alkoholu lub
innych używek uczeń może zostać przeniesiony do oddziału ogólnego od nowego
semestru lub roku szkolnego, pozbawiony możliwości uczestnictwa
w obozie lub imprezie sportowej.
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19. W przypadku stwierdzenia u ucznia niesportowego zachowania podczas trwania
obozu lub imprezy sportowej, w szczególności: palenia papierosów lub
e-papierosów, spożywania alkoholu lub innych używek uczeń zostanie
przekazany pod opiekę opiekunów prawnych w najkrótszym możliwym czasie bez
możliwości żądania z tytułu usunięcia rekompensaty finansowej.
20. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub
rażące naruszenie obowiązków szkolnych na terenie Szkoły lub podczas innych
zajęć i imprez organizowanych przez szkołę, określonych w Statucie Liceum
Ogólnokształcącego nr XXIV z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego we
Wrocławiu, powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie zgodnie z procedurą.
21. Szkoła zapewnia w okresie pobierania nauki, uczniom uczącym się poza
miejscem stałego zamieszkania, zakwaterowanie w Internacie. Miejsce
w Internacie otrzymuje 22 uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego
z najwyższymi wynikami sportowymi (zgodnie z ilością miejsc w internacie).
22. Szkoła zapewnia uczniom sportowcom odpłatne, całodzienne wyżywienie w pełni
pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom
uczącym się w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.
23. Miejsca w Internacie przyznawane są według Regulaminu Rekrutacji do Internatu
wg wyznaczonych kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/590/20 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r.
24. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:
w oddziałach mistrzostwa sportowego i szkołach mistrzostwa sportowego –
co najmniej 16 godzin.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zapoznaniu
z Regulaminem
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczniów o zapoznaniu z Regulaminem
Załącznik nr 3 – Procedura finansowanie akcji dla oddziałów mistrzostwa
sportowego w pływaniu (Zarządzenie nr 29/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomiczno – Ogólnokształcących)
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data przyjęcia dokumentu
Wychowawca: ……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
klasa …………..
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Oddziałów Mistrzostwa
Sportowego i Oddziałów Sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV w Zespole
Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących we Wrocławiu.
Zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu (czytelne imię i
nazwisko rodzica/opiekuna prawnego):
1………………………………………………….
2………………………………………………….
3………………………………………………….
4………………………………………………….
5………………………………………………….
6………………………………………………….
7…………………………………………………..
8…………………………………………………..
9……………………………………………………
10………………………………………………….
11………………………………………………….
12…………………………………………………..
13…………………………………………………...
14……………………………………………………
15……………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
18………………………………………………………………..
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Data przyjęcia dokumentu
Wychowawca: ……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE UCZNIÓW
klasa …………..
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Oddziałów Mistrzostwa
Sportowego i Oddziałów Sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV w Zespole
Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących we Wrocławiu.
Zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu (czytelne imię i
nazwisko ucznia):
1………………………………………………….
2………………………………………………….
3………………………………………………….
4………………………………………………….
5………………………………………………….
6………………………………………………….
7…………………………………………………..
8…………………………………………………..
9……………………………………………………
10………………………………………………….
11………………………………………………….
12…………………………………………………..
13…………………………………………………...
14……………………………………………………
15……………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
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18………………………………………………………………..
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
ul. Drukarska 50 , 53-312 Wrocław tel.: (071) 798 69 08
http://www.drukarska.net, e-mail: kontakt@drukarska.net

ZARZĄDZENIE NR 29/2018/2019
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących z dnia 12.02.2019 r., w
sprawie wprowadzenia procedury finansowania akcji dla oddziałów mistrzostwa
sportowego w pływaniu
§ 1.
1. Wprowadza się procedurę finansowania akcji (zgrupowań, zawodów)
organizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących dla
oddziałów mistrzostwa sportowego w pływaniu.
§ 2.
Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia
Procedura finansowania akcji (zgrupowań, zawodów) organizowanych
przez Liceum Ogólnokształcące Nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
1. Lista dofinansowania dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego
w pływaniu w LO XXIV, budowana jest na podstawie wyników uzyskanych
w poprzednim sezonie i skorelowana jest z wytycznymi PZP.
2. Wszystkie wyniki dotyczą konkurencji olimpijskich, tj. rozgrywanych podczas
Igrzysk Olimpijskich, zarówno na basenie 25 i 50 metrów.

3. Kategorie wiekowe Mistrzostw Polski:
• Senior – może być od 14 roku życia
• Młodzieżowiec – 19 – 23 lata
• Junior 17 – 18 lat
• Junior młodszy – 16 lat
• Junior młodszy - 15 lat
• Junior młodszy – 14 lat
4. Zasady dofinansowania akcji przez ZSE-O z dotacji otrzymanej z PZP
5. Lista uczniów z poszczególnych klas znajduje się u wicedyrektora ds. sportu.

6. Lista będzie aktualizowana 1 raz w semestrze.

Jolanta Marecik
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Finansowanie akcji przez SMS
Lista dofinansowania przez SMS Wrocław budowana jest na podstawie
wyników uzyskanych w poprzednim sezonie i jest skorelowana z wytycznymi
PZP.
Wszystkie wyniki dotyczą konkurencji olimpijskich, tj. rozgrywanych podczas
Igrzysk Olimpijskich.
Kategorie wiekowe Mistrzostw Polski: Senior – od 14 roku życia, Młodzieżowiec –
19 -23 lata, Junior – 17 – 18 lat, Junior młodszy – 16 lat, Junior młodszy – 15 lat,
Junior młodszy – 14 lat
Grupa
uczniów

Kobiety i mężczyźni

Dofinansowanie
SMS

Wszyscy
uczniowie
SMS

Klasyfikacja PZP:
MM, M, I klasa lub
indywidualny medal Mistrzostw
Polski w kategorii wiekowej lub
medal albo indywidualny finał
Mistrzostw Polski seniorów

100%

•

Finał oznacza miejsca 4
- 10 po sesji popołudniowej
mistrzostw
Do dofinansowania
•
kwalifikuje wypełnienie jednego z
kryteriów
Kryteria dotyczą
•
konkurencji rozgrywanych podczas
kolejnych IO

Wszyscy
uczniowie
SMS

II klasa i / lub
13,0 pkt. w skali Rudolpha (50m)
15,0 pkt. w skali Rudolpha (25m)
i indywidualny finał Mistrzostw
Polski w swojej kategorii wiekowej

75%

•

Finał oznacza miejsca 4
- 8 po sesji popołudniowej
mistrzostw
Do dofinansowania
•
kwalifikuje wypełnienie obydwu
kryteriów łącznie
Kryteria dotyczą
•
konkurencji rozgrywanych podczas
kolejnych IO

Uczniowie
spełniający
kryterium
PZP

II klasa i / lub
13,0 pkt. w skali Rudolpha (50m)
15,0 pkt. w skali Rudolpha (25m)

50%

Uczniowie
nieobjęci
listą PZP

Uwagi

•

Uczniowie objęci listą
PZP niespełniający powyższych
kryteriów

0%
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