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Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu 
 

Rozdział 1 
Ogólne informacje o szkole 

 
§ 1. 1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w lekkoatletyce w Radomiu, ul. Limanowskiego 

26/30 jest szkołą publiczną dla młodzieży, zwaną w dalszej części statutu „szkołą”.  
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30. 
3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Technikum. Ustalona 
nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, a na pieczęciach i stemplach 
używana jest nazwa o treści „Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, 
ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom”.  

4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu. 
5. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia 

sportowego, które może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 
sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
organem prowadzącym szkołę a daną jednostką.  

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia.  
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  
§ 2. 1. Szkoła szkoli młodzież uzdolnioną sportowo w dyscyplinie lekkoatletyka.  
2. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia 

właściwym dla klasy określonego typu.  
 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, 

a w szczególności:  
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły danego typu oraz, w przypadku uczniów Technikum, świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;  

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia;  

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, 
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;  

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów i realizację indywidualnych programów 
nauczania;  

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 
§ 4.1. Celem Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo w lekkoatletyce w aspekcie uzyskania mistrzostwa sportowego. 
2. Szkolenie sportowe w szkole odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego, 

opracowane dla poszczególnych dyscyplin sportu.  
3. Szkoła może realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi 

związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub 
szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca 
może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów 
lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, 
prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów 
w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki współpracy określa umowa zawarta 
pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, 
klubem sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą 
studia na kierunku wychowanie fizyczne. 



§ 5. 1. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych m.in. 
przez umożliwienie uczniom osiągających bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczących w 
zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowanie programu lub toku nauki, na 
warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła zapewnia harmonijne kształcenie dydaktyczne młodzieży uzdolnionej sportowo 
z realizacją programu treningowego dyscyplin sportowych poprzez odpowiednią organizację 
zajęć dydaktycznych oraz zapewnia realizację programu nauczania w trakcie trwania 
obozów i zgrupowań.  

3. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w szkole dokonuje dyrektor 
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia 
sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny i dziedziny sportu 
oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów. W ramach ustalonego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania 
fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.  

4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i specyfiką dyscypliny 
sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział 
może być dzielony na grupy ćwiczeniowe.  

5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole jest uzależniona od możliwości 
realizowania zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o 
zbliżonym poziomie sportowym.  

6. W uzasadnionych przypadkach uczniowie szkoły, którzy ze względu na kontuzję lub 
inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, 
uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.  

7. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od 
nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach 
ogólnych. 

8. Uczniom zamiejscowym Szkoła powinna zabezpieczyć zakwaterowanie w Bursie oraz 
całodzienne wyżywienie, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania jeden 
pełnowartościowy posiłek dziennie.  

9. Szkoła propaguje i realizuje model wychowania oparty o idee olimpijskie i zasady 
współzawodnictwa sportowego.  

10. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:  
1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia 

opiekuńczo-wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów danego typu 

szkoły,  
3) kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów 

poprzez realizowanie programu wychowawczego w oparciu o uniwersalny system wartości, 
tradycje narodu polskiego, ogólnoludzkie normy moralne.  

11. Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

12. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 6. Zasady rekrutacji i selekcji określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły  

 
 

Rozdział 3 
Zadania nauczycieli – trenerów 

 

§ 7.Do szczególnych zadań nauczycieli – trenerów należy:  

1) prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie sportowym, 
2) współpraca z: 



- Dyrekcją szkoły, wychowawcami klas sportowych, nauczycielami Zespołu Szkół 
Technicznych w Radomiu, 

- związkami i klubami sportowymi w Polsce i za granicą, 
- uczelniami wychowania fizycznego, 
- instytucjami i osobami wspierającymi działalność Szkoły, 
- Rodzicami uczniów szkoły, 
3) uczestnictwo w zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych i zawodach, pokazach 

sportowych. 
4) uczestnictwo w konsultacjach i kursokonferencjach szkoleniowych organizowanych dla 

podwyższenia kwalifikacji trenerskich.  
 
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie zapisy Statutu 
Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.  

 

 

 

Statut obowiązuje od 01. 09.2014r.  

 


