REGULAMIN UCZNIA SPORTOWCA
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Do obowiązków ucznia - sportowca korzystającego z dofinansowania w ramach środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki należy:
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Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, sportowych oraz planowanych zgrupowaniach.
Godna reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, galach i innych uroczystościach
Zachowanie kultury języka.
Przestrzeganiu regulaminu internatu, transportu, wszelkich obiektów sportowych oraz przestrzeganie warunków umowy trójstronnej.
Podporządkowanie się poleceniom trenera na zajęciach sportowych i zgrupowaniach
Dbanie o mienie szkoły, internatu oraz powierzony sprzęt sportowy /w razie spowodowania szkody - uczeń
jest zobowiązany do jej usunięcia lub pokrycia strat finansowych.
Dbanie o porządek w magazynach sportowych , w salach lekcyjnych i w pokojach w internacie szkolnym
oraz na obiektach sportowych.
Informowanie o swoich nieobecnościach zastępcę dyrektora do spraw sportu, trenera lub wychowawcę
Dbanie o własne zdrowie, higienę osobistą oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny/ nie palić, nie pić napojów alkoholowych, nie spożywać dopingu, narkotyków oraz dopalaczy.
Bezwarunkowe poddawanie się kontroli dopingowej.
Wykonywanie zaleconych badań lekarskich i dbanie o uzyskiwanie pozwolenia lekarskiego do kontynuowania kariery sportowej.
Przestrzegania bezpieczeństwa swojego i innych na zajęciach szkolnych i sportowych - o wszelkich zagrożeniach natychmiast informować. Przestrzegania noszenia kasku na zajęciach rowerowych i narto rolkowych.
Przestrzeganie zasady kultury przebywania z innymi ludźmi w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, kuchni i internatu.
Prowadzenie dokumentacji treningowej – dzienniczki treningowe.
Przestrzegania zakazu poruszania się własnym samochodem, motocyklem w czasie trwania zajęć lekcyjnych i treningowych oraz w czasie przebywania w internacie.
W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu mogą być stosowane następujące kary:








zobowiązanie do zwrotów kosztów szkolenia,
podniesienie odpłatności za korzystanie z obiadów oraz za przebywanie w internacie szkolnym,
usunięcie ze szkoły,
nagana,
usunięcie z internatu,
upomnienie.
Za wyróżnienie się postawą ucznia – sportowca stosowane będą następujące nagrody:





wyróżnienie,
zmniejszenie wysokości opłat,
Stypendia szkolne, Burmistrza, Starosty oraz Ministra.

Dyrektor
ZSO i MS w Szklarskiej Porębie

