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REGULAMIN 
 

Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego 
 

w Lublinie 
 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Rodzice oraz uczniowie powinni zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go 

na co dzień oraz potwierdzić swoimi podpisami jego akceptację.  

3. Uczniowie realizują program nauczania zgodny z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z 

wychowania fizycznego. 

4. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada organ założycielski, 

dyrektor Liceum oraz nauczyciel - trener prowadzący zajęcia specjalistyczne, 

równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia 

sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu 

obowiązków). 
 
 
  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Klasy Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego (bez podziału na dziewczęta 

i chłopców), realizują oprócz odpowiednio z  trzech godzin podstawy 

programowej z wychowania fizycznego, ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu 

koszykówki, lekkoatletyki, siatkówki, piłki nożnej, sportów walki, jeździectwa, 

kolarstwa, kajakarstwa, tańca, e-sportu i innych dyscyplin wg potrzeb szkoły. 
 

2. ALMS jest  placówką znaną z konsekwentnego przestrzegania przyjętych praw. 

Uczniowie muszą terminowo wywiązywać się ze swych obowiązków, odznaczać się 

punktualnością, odnosić się z szacunkiem do siebie i nauczycieli. 

 

3. Uczniowie ALMS mają prawo do noszenia mundurka szkolnego (koszuli z logo szkoły), 

w celu zaznaczenia tożsamości Liceum. Prawo do noszenia mundurku staje się 

powodem do dumy z powodu bycia członkiem prestiżowej społeczności szkolnej. 

Uczniowie w koszulach występują na wszystkich uroczystościach na terenie Liceum i 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (organ prowadzący). 

 

4. Liceum dużą uwagę przykłada do formacji duchowej uczniów. Organizuje wycieczki 

szlakiem historii Polski, spotkania z autorytetami naukowymi, moralnymi, 

sportowymi. Prowadzi stałą wymianę uczniów z placówkami edukacyjnymi z Kraju i 

zagranicy. 
 

5. Klasy mistrzostwa sportowego realizują program szkolenia sportowego równolegle z 

programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 
 

6. Uczniowie uczęszczający do klas mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan 

nauczania ustalony dla danego etapu edukacji a szkolenie sportowe prowadzone jest w 

oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego. 



 
 
 
 
 
 
  

7. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego wyłaniani są w drodze postępowania 

rekrutacyjnego,  określonego w dokumentacji Liceum. 
 

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy 

mistrzostwa sportowego z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku 

uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez jego trenera. Nauczyciel -

trener dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia (pozytywnej lub 

negatywnej) w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych 

przypadkach po obozie sportowym. 
 

9. Ponadto uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do 

innego liceum szczególnie w razie: 
 

a. notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli jego 

zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie; 
 

b. stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych 

niedozwolonych używek; 
 

c. osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych; 
 

d. częstego opuszczania treningów oraz zawodów bez usprawiedliwienia; 
 

e. stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom. 
 

10. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy mistrzostwa sportowego rodzice powiadomieni 

winni być na miesiąc przed datą wykluczenia. 
 

11. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie 

ucznia w każdym czasie. 
 

12. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z 

planu nauczania oraz: 
 
a) zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych, 
 
b) zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych, 
 
c) letnie i zimowe obozy sportowe. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWA UCZNIA KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 
Uczeń klasy mistrzostwa sportowego: 
 

1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela-trenera grupy 

sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia 

nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu 

trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze), 

2. ma prawo do badań w przychodni lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne 

przepisy), 

3. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-trenera grupy sportowej ze 

sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły, 

4. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być 

nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w 

czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma 

być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie, 
  

5. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w 

dokumentacji szkolnej jako nieobecność. 
  

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 

1. Uczeń klasy mistrzostwa sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z 

regulaminów obowiązujących uczniów, a ponadto ma obowiązek: 
  

a) obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, 

lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca 

zajęć, 

b) reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych 

ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu 

szkoleniowego, 

c) uczestniczyć w obozach sportowych, 

d) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni lekarskiej i 

posiadać aktualne badania lekarskie, 

e) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt 

sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia 

sportowego, 

f) przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących, 

g) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela-

trenera i podporządkować się regulaminowi tych obiektów, 

h) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania 

fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad 

stosowanych w czasie obozów i wycieczek, 



 
 
 
 
 
 

i) długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować 

zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 

dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza –specjalistę, 

j) z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej 

nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych, 

k) poinformować niezwłocznie o niemożności uczestnictwa w organizowanym 

obozie, czy zawodach zapowiadanych w procesie szkolenia. 

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

3. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 

4. Uczeń klasy mistrzostwa sportowego ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich 

turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła. 

5. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w 

trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego 

sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej 

oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i siłowni, 

6. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego za złe zachowanie lub niezadowalające 

wyniki w nauce mogą być zawieszeni w rozgrywkach lub treningach do czasu 

poprawy (na wniosek wychowawcy klasy lub trenera). 

7. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego sprawiający szczególne trudności (kłopoty) 

wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek 

nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać 

skreśleni z listy uczniów. 

8. Wszyscy uczniowie klas mistrzostwa sportowego zobowiązani są do przestrzegania 

powyższego regulaminu. 
 
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1 Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w 

nauce przewidziane są kary zgodnie ze statutem szkoły i systemie oceniania 

wewnątrzszkolnego, a ponadto może ponieść karę w postaci: 

a. pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i WSEI w zawodach sportowych, 

              b. pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym, 

c. usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym 

nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania ucznia z 

miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz 

pełnego pokrycia kosztów udziału w tych imprezach. 

2 O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel trener w porozumieniu z 

wychowawcą klasy. 

3 W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w 

regulaminie, uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt 

uczestnictwa w tych formach. 



 
 
 
 
 
 
 
  
4 Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców 

korzystać mogą z pomocy szkoły lub klubów  sportowych, współpracujących ze szkołą 

(jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły lub klubu) . 

5 Zaplanowany wcześniej wyjazd na zawody lub obóz może ulec przesunięciu lub 

odwołaniu tylko w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów i uczniów po 

wyrażeniu zgody przez dyrekcję i uzgodnieniu tego faktu z rodzicami uczniów klas 

mistrzostwa sportowego. 

6 Rodzice winni brać czynny udział w życiu Szkoły. Szkoła widzi w nich rzeczników 

interesów rodziny, sojuszników w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

7 Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako akt 

twórczy. 

 8 Uczniowie spożywają w szkole obiad, który jest płatny. 

9 W szkole wszyscy szanujemy się nawzajem i dbamy o ciepłą, rodzinną atmosferę. 

10 Najważniejszym elementem systemu dydaktycznego jest cierpliwa, mozolna i 

długotrwała praca nauczycieli i uczniów. W szkole nie ma miejsca na lenistwo, 

zaniedbania i absencję. 

11 Językiem obowiązującym w szkole jest poprawny i kulturalny język polski 

pozbawiony nadmiernej potoczności i jakichkolwiek wulgaryzmów. 

12 Tradycje i zwyczaje szkolne zapoczątkowane 1 września 2013 roku są przedmiotem 

szczególnej troski i szacunku całej społeczności szkolnej. 

13 Punktualność powinna być oczywista zaletą każdego ucznia. 

14 Szkoła wspiera prowadzony przez rodziców proces wychowawczy jakkolwiek w 

żaden sposób go z nich nie zdejmuje. 

15 Rodzice uczniów są w szkole mile widzianymi gośćmi. 

16 W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w 

danej sprawie podejmuje dyrektor i organ prowądzący. 

17 Słowo, pojęcie i symbol POLSKA jest w szkole przedmiotem szczególnego szacunku i 

pamięci. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ja niżej podpisany 

................................................................................................................................... 

 
 
 

jako rodzic/opiekun ucznia/uczennicy 
 
 
  
.......................................................................................................................data 

ur....................... 

 
 
 
 
  
zamieszkałego/ej ......................................................................................................................... 

deklaruję 

 
 
 

wolę poddania wyżej wymienionego/ej nauczaniu w Akademickim Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Lublinie i oświadczam, że są mi znane: statut i załączniki do niego, 

regulaminy szkolne, procedury i zasady wewnątrzszkolnego postępowania. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania tych dokumentów oraz podporządkować się przepisom 

zawartym w tych dokumentach. 
 
Data: 
 
 
  
Podpis rodzica: Podpis ucznia/ uczennicy: 


