REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORBITEK”
przy Zespole Szkół w Straszęcinie
I. CZŁONKOWIE KLUBU
1. Członkiem UKS „Orbitek” może być każdy uczeń ZSP w Straszęcinie począwszy
od kl. I szkoły podstawowej, który spełnia następujące warunki:
a) brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu,
b) przeszedł pomyślnie test sprawnościowy i spełnia warunki rocznikowe dla
poszczególnych grup,
c) rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w treningach,
d) opłaca składkę członkowską w wysokości ustalonej przez zarząd klubu,
e) uczeń osiąga pozytywne wyniki w nauce (brak końcowo-rocznych
i śródrocznych ocen niedostatecznych i ma co najmniej poprawne zachowanie).
2. Treningi odbywają się w następujących kategoriach wiekowych:
-dzieci,
-młodzicy,
-juniorzy młodsi i juniorzy
według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.
3. Wychowawcy do końca września danego roku szkolnego są informowani o
nazwiskach uczniów – członków klubu w poszczególnych klasach.
II. PRAWA CZŁONKÓW KLUBU
1. Uczeń – członek klubu ma prawo do udziału w treningach na obiektach
sportowych szkoły zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.
2. Ma prawo do korzystania ze sprzętu sportowego dostępnego w szkole.
3. Ma prawo do udziału w obozach, zgrupowaniach sportowych organizowanych
w czasie ferii i wakacji na terenie szkoły i poza nią.
4. Członek klubu – zawodnik ma prawo do reprezentowania szkoły w zawodach
sportowych na różnych szczeblach zgodnie ze swoimi umiejętnościami.
5. Ma prawo do bezpieczeństwa podczas treningów i zawodów sportowych.
6. W razie problemów może zwrócić się o pomoc do trenerów, pedagoga i dyrekcji
szkoły.
7. Ma prawo obsługiwać zawody sportowe organizowane przez klub na terenie
szkoły jeśli tak zadecyduje trener.

8. Zawodnik może otrzymać stroje klubowe (koszulki, dres), które może użytkować
tylko podczas treningów i zawodach sportowych. Koszulki stają się własnością
zawodnika w chwili ich otrzymania. Natomiast dres przechodzi na własność po 2
latach reprezentowania klubu. Przed upływem dwóch lat zawodnik w przypadku
rezygnacji zwraca dres do klubu lub wykupuje go za 50% jego wartości. W takim
przypadku należną kwotę zawodnik wpłaca na konto klubu.
III. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
1. Aktywnie uczestniczyć w treningach.
2. Podnosić swoje umiejętności sportowe.
3. Godnie reprezentować szkołę na zawodach sportowych.
4. Przestrzegać zasad fair-play.
5. Swoim zachowaniem promować zdrowy styl życia i sportową postawę tzn.:
-sportowiec mówi prawdę,
-nie ulega nałogom,
-konflikty rozwiązuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
-pracuje na miarę swoich możliwości na treningach i zajęciach lekcyjnych.
IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Za systematyczną prace na treningach, osiągnięcia sportowe uczeń otrzymuje
na koniec roku szkolnego lub semestru dodatkowe punkty za zachowanie
w ilości przewidzianej w WSO.
2. Za szczególną postawę sportową i osiągnięcia sportowe RP na wniosek
wychowawcy, dyrektora lub opiekuna klubu może podnieść uczniowi ocenę
zachowania o jeden stopień niezależnie od jego dorobku punktowego.
3. Na koniec roku szkolnego dyrektor na wniosek (zarządu klubu, prezesa
klubu, trenera) przyznaje tytuł Sportowca Roku uczniowi, który osiągnął
wysokie wyniki sportowe i co najmniej dobre zachowanie:
a) tytuł Sportowca Roku przyznaje się w następujących kategoriach wiekowych:
- młodzik,
- junior młodszy,

w kategorii dziewcząt i chłopców – 4 nagrody.
b) wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawia trener zawodnika Radzie
Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej.
V. KARY
1. Uczeń, który otrzymuje cząstkowe oceny niedostateczne, nie wywiązuje się
z podstawowych obowiązków szkolnych na wniosek wychowawcy jest
zawieszony w prawach członka klubu na czas wyrównania braków
(nie krócej jednak niż 2 tygodnie).
2. Zawieszony jest również zawodnik, którego zachowanie jest nieodpowiednie
(powtarzające się negatywne uwagi dotyczące zachowania ucznia) do czasu
wyraźnej poprawy (brak uwag negatywnych, bądź pozytywna opinia
wychowawcy).
3. Powtarzające się wagary (każde powyżej 2) automatycznie powodują
zawieszenie ucznia w prawach członka klubu.
4. Zawiesić ucznia może dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy, pedagoga
lub nauczyciela uczącego:
a) zawieszenie nie może trwać krócej niż 2 tygodnie,
b) zawieszenie w prawach członka oznacza zakaz udziału w treningach
i przebywania na terenie szkoły podczas zajęć sportowych, oraz zakaz
udziału w zawodach jeśli odbywają się w czasie zawieszenia,
c) uczeń w ciągu danego roku szkolnego może być zawieszony trzykrotnie.
Kolejne przewinienie jest równoznaczne z wykluczeniem z klubu
w danym roku szkolnym.
5. Ocena nieodpowiednia zachowania na koniec semestru powoduje
automatyczne zawieszenie ucznia w prawach członka do czasu poprawy
zachowania (uwagi pozytywne lub brak negatywnych).
6. Ocena naganna zachowania na koniec semestru jest równoznaczna
z wykluczeniem z klubu w danym roku szkolnym.
7. O zawieszeniu lub wykluczeniu ucznia informowani są jego rodzice w formie

pisemnej (za potwierdzeniem informacji własnoręcznym podpisem).
VI. TRYB ODWOŁAŃ
1. Uczeń lub jego rodzic może odwołać się od decyzji o zawieszeniu w terminie
3 dni od otrzymania informacji do dyrektora szkoły lub do Samorządu
Uczniowskiego w formie pisemnej.
2. Samorząd Uczniowski może wystąpić z prośbą do dyrektora szkoły
o uchylenie kary uczniowi (raz w ciągu danego roku szkolnego).
3. Dyrektor szkoły może uchylić lub zawiesić karę uczniowi raz w ciągu danego
roku szkolnego na wcześniej ustalonych warunkach.
4. Odwołanie nie przysługuje uczniowi, który dopuścił się następujących czynów:
- niszczenie mienia,
- pobicie,
- kradzież,
- palenie papierosów,
- picie alkoholu,
- powtarzające się wagary,
- fałszowanie dokumentów
lub otrzymał ocenę naganną zachowania.
VII. WYJAZDY NA ZAWODY A LEKCJE
1. Członek klubu, który bierze udział w zawodach (na terenie szkoły lub poza
nią) w czasie lekcji jest z nich zwolniony.
2. Nieobecność na lekcjach nie zwalnia ucznia z uzupełnienia zaległości
i odrobienia zadań domowych.
3. Jeżeli powrót z zawodów sportowych nastąpił w późnych godzinach
wieczornych w dniu poprzedzającym lekcje, uczeń może być zwolniony z
obowiązku odrobienia zadań domowych, tylko z tych zajęć na których
uczeń był nieobecny pod warunkiem uzupełnienia braków na następne
zajęcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w roku szkolnym od dnia 1.09.2004 r.
2. Zarząd klubu ma obowiązek zapoznać z jego treścią członków klubu oraz ich
rodziców.

