ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
§1.
Postanowienia ogólne
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego –
Gimnazjum Sportowe wchodzą w skład struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku.
2. Szkoły zostały utworzone w wyniku przekształcenia czteroletniego ponadpodstawowego Sportowego
Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku w trzyletnią ponadgimnazjalną Szkołę Mistrzostwa
Sportowego – Liceum Ogólnokształcące i trzyletniego Gimnazjum Sportowego w Kraśniku
w trzyletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum Sportowe w Kraśniku, uchwałą Rady
Powiatu w Kraśniku z dnia 30 stycznia 2002r. Nr XXXVI-212/2002, z późniejszymi zmianami
3. skreślony
4. Szkoły działają w oparciu o ogólne zasady określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji
oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126
poz. 1078).
5. Działalność bieżąca szkolenia sportowego i organizacyjna oparta jest na umowach zawartych
pomiędzy:
5.1 Polskim Związkiem Zapaśniczym a Starostwem Powiatu Kraśnickiego,
5.2 Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Suples" w Kraśniku a Zespołem Szkół Nr 3,
5.3 Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Sportowej Samodzielnym Publicznym ZOZ w Lublinie
a Zespołem Szkół Nr 3.
6. W ramach realizacji zadań szkolenia sportowego szkoły mogą utrzymywać kontakty zagraniczne
z różnymi organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie danego państwa.
7. Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum Sportowe nie posiada określonego obwodu szkolnego.

§2.
Cele i zadania szkół
1. Celem szkół mistrzostwa sportowego jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach:
zapasy - styl wolny dziewcząt i chłopców i innych.
2. Do zadań szkoły należy stworzenie optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć
sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. W szczególności poprzez:
2.1 opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był
dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
2.2 dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych
programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,
2.3 umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach
ogólnopolskich lub międzynarodowych, realizowania indywidualnego programu lub toku nauki,
na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
2.4 organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich
terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki,
określonej odrębnymi przepisami.
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§3.
Organizacja szkół
1. Szkoły mogą tworzyć klasy sportowe w innych dyscyplinach sportowych.
2. Szkolenie sportowe jest realizowane w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia
sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportowych, dopuszczonych do użytku
szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami, na bazie obiektów sportowych Zespołu Szkół Nr 3.
3. Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem kształcenia ogólnego,
właściwym dla danego typu szkoły.
4. Program szkolenia sportowego może być realizowany we współpracy z polskimi związkami
sportowymi, klubami lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowania
fizycznego.
5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych, wynosi co najmniej 16 w oddziałach
mistrzostwa sportowego natomiast w klasach sportowych 10.
6. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej wynosi co najmniej 10.
7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie szkoły lub klasy ze względu na czasową niezdolność
do uprawiania sportu mogą nie brać udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia
dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
8. W zajęciach sportowych mogą brać udział inni uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, niż
uczniowie przyjęci do szkół mistrzostwa sportowego, którzy prezentują odpowiedni poziom
wyszkolenia i spełniają wymagania zdrowotne.
9. Uczniowie niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela
(trenera, instruktora) prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku
szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
10. Uczniom szkoły uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie
pobierania nauki zakwaterowanie w internacie oraz całodzienne wyżywienie a uczniom uczącym się.
w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Zasady odpłatności
do zakwaterowania i wyżywienie określają odrębne przepisy.
11. Zasady rekrutacji do szkół mistrzostwa sportowego określa Statut Zespołu Szkół Nr 3.
§4.
Postanowienia końcowe
1. Szkoły posiadają własne pieczęcie.
2. skreślony.
3. Uczniów, nauczycieli i trenerów poza zadaniami zawartymi w tym załączniku obowiązują
postanowienia Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
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