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REGULAMIN 

Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 

 

I. Siatkarskie Ośrodki Szkolne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Siatkarskich 

Ośrodków Szkolnych, zwanych w dalszej części Regulaminu „SOS”, w ramach 

„Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej”, zwanym w dalszej części Regulaminu „Programem”. 

2. SOS tworzą szkoły posiadające klasy sportowe o profilu piłka siatkowa, dobrowolnie 

współpracujące ze sobą w ramach Programu realizowanego przez Polski Związek 

Piłki Siatkowej, zwany w dalszej części Regulaminu „PZPS”. 

3. Jeden SOS tworzą trzy gimnazja oraz jedno liceum, które współpracują między 

sobą na warunkach określonych w umowie zawartej przez każdą ze szkół z PZPS. 

4. SOS funkcjonują oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

5. SOS realizują program nauczania według obowiązujących programów oraz 

program wychowania fizycznego o specjalności piłka siatkowa. 

6. Pełny cykl programu w ramach SOS trwa przez 3 kolejne lata począwszy od roku 

szkolnego 2012/2013. 

7. Program będzie realizowany w szkołach na poziomie trzech kolejnych lat nauki 
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II. Konkurs 

 

1.    Celem konkursu jest wyłonienie szkół, które wejdą w skład SOS.  

2.    Organizatorem konkursu jest PZPS  

3.    Konkurs jest skierowany do publicznych szkół ponadpodstawowych o profilu 

sportowym szkół oraz ich organów prowadzących  i opiera się na zasadzie całkowitej 

dobrowolności uczestnictwa w nim zaangażowanych podmiotów 

4.   W roku szkolnym 2012/2013 Programem objętych zostanie maksymalnie 35 SOS. 

PZPS może zmienić, w tym zmniejszyć liczbę SOS objętych Programem na każdym 

etapie jego realizacji, także w toku konkursu.  

5.     Do konkursu mogą przystąpić gimnazja i licea o profilu sportowym  wraz z ich 

organami prowadzącymi. 

6.       Warunki uczestnictwa w konkursie są następujące: 

a)     posiadanie w szkole cyklu szkoleniowego opartego na klasach sportowych lub 

oświadczenie organu prowadzącego o utworzeniu takiego cyklu szkoleniowego                  

od dnia 1 września 2012 roku, 

b) posiadanie zaplecza sportowego pozwalającego na systematyczne prowadzenie 

zajęć równolegle co najmniej 2 grup ćwiczeniowych, 

c) możliwość korzystania z hali sportowej z widownią, własnej – szkolnej lub innej, 

znajdującej się w tej samej miejscowości lub w jej pobliżu, gwarantującą możliwość 

wykorzystywania jej dla rozgrywek w ramach SOS,  zatrudnienie odpowiedniej 

kadry szkoleniowej; trenerskiej, 

d) zapewnienie wsparcia dla realizacji Programu przez szkołę przez właściwy organ 

samorządu terytorialnego (m.in. w postaci bezpłatnego udostępniania obiektów 

sportowych do prowadzenia zajęć, dopłat do dożywiania młodzieży, 

współfinansowania pobytu w internacie lub bursie, dopłat do pomocy szkolnych),  

e) posiadanie stołówki szkolnej z pełnym blokiem żywieniowym,, a w przypadku 

liceum, zapewnienie przez szkołę lub jej organ prowadzący miejsc w internacie 

szkolnym lub bursie, zapewnienie kontynuacji szkolenia przez minimum kolejne           

trzy lata, zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i socjalnych do 

uprawiania siatkówki.  
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7. Zgłoszenia do Programu szkoły wraz z ich organami prowadzącymi składają                       

w siedzibie PZPS w terminie  wskazanym w ogłoszeniu publikowanym przez PZPS 

na swojej witrynie internetowej. 

8. Zgłoszenia dokonywane są w formie indywidualnych wniosków, sporządzonych                  

na formularzu dostępnym na witrynie internetowej PZPS. 

9. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi                      

4 przedstawicieli PZPS oraz 1 przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Komisję powołuje Prezydium Zarządu PZPS. 

10. PZPS opublikuje na swojej witrynie internetowej listę szkół wybranych do Programu. 

PZPS może zmienić termin ogłoszenia wyników konkursu, jeżeli z przyczyn 

nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia konkursu okaże się to konieczne                     

dla prawidłowej realizacji Programu. O przełożeniu terminu ogłoszenia wyników 

konkursu PZPS poinformuje na swojej witrynie internetowej. 

11. W wypadku, gdy PZPS nie uzyska dotacji na realizację Programu ze środków 

publicznych, uzyska ją w kwocie nie gwarantującej realizacji Programu, lub też 

udzielający dotacji zakwestionuje, z jakichkolwiek przyczyn wyniki konkursu oraz 

warunki Regulaminu, PZPS ma prawo do odstąpienia od przygotowania i realizacji 

Programu, a w szczególności, może odwołać lub unieważnić niniejszy konkurs                       

na każdym jego etapie, także unieważnić jego wyniki i nie zawierać umów                          

ze szkołami/ich organami prowadzącymi wyłonionymi do realizacji Programu SOS. 

Wybór szkół zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:  

a) ocena jakości zasobów (ludzkich, materialnych, technicznych), którymi dysponuje 

podmiot ubiegający się o udział w Programie; 

b) opinia wojewódzkiego związku piłki siatkowej, na obszarze działania którego 

znajduje się podmiot ubiegający się o udział w Programie. 

12. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawców wymagań 

formalnych złożonych wniosków, przedstawi wojewódzkim związkom piłki siatkowej 

wykaz złożonych prawidłowo wniosków z właściwych dla nich województw. 
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13. Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej przedstawiają Komisji Konkursowej pisemne 

opinie dotyczące wnioskodawców, przedkładają  propozycje szkół mających 

utworzyć Siatkarskie Ośrodki Szkolne oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, a także 

proponują osobę Koordynatora dla każdego SOS. 

14. Ogłoszenie listy szkół wybranych do Programu przez Komisję Konkursową 

następuje poprzez publikację na witrynie internetowej PZPS. PZPS zastrzega 

jednocześnie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu, jeżeli z 

przyczyn nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu, okaże 

się to konieczne dla prawidłowej realizacji Programu. O zmianie terminu ogłoszenia 

wyników konkursu PZPS informuje na swojej witrynie internetowej. 

 

IV. Cele i zadania szkół w ramach Programu SOS 

1. Celem szkoły jest umożliwienie uzdolnionej sportowo młodzieży rozwoju oraz 

zapewnienie jej możliwości zdobycia wykształcenia. 

2. Szkoła realizuje program zajęć sportowych SOS, zatwierdzony przez PZPS 

równolegle z programem kształcenia ogólnego, odpowiednio dla gimnazjum lub 

liceum. 

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu przez szkoły w ramach SOS, w tym 

programu zajęć sportowych, sprawuje wyznaczony przez PZPS Koordynator. Dla 

każdego SOS zostaje wyznaczony jeden Koordynator. 

 

V. Ogólne zasady organizacji szkolenia w ramach SOS 

1. Prowadzący szkolenie (nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor lub 

koordynator SOS) zobowiązany jest posiadać: 

a) listę uczestników Programu, 

b) aktualne zaświadczenia zdrowotne uczniów i trenerów, 

c) program szkolenia, 

d) dziennik zajęć, 

e) dokument potwierdzający ubezpieczenie uczniów, 

f) dokumenty potwierdzające odpowiednie do prowadzenia zajęć kwalifikacje. 
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2.      Uproszczony dziennik zajęć musi być prowadzony na bieżąco i zawierać listę 

uczestników z ewidencją ich obecności w każdej jednostce treningowej. 

3.      Odżywki, lekarstwa i suplementy diety mogą być nabywane na podstawie 

specyfikacji sporządzonej przez lekarza wyznaczonego przez PZPS, 

zaakceptowanej przez lekarza medycyny sportowej współpracującego z PZPS. Na 

stosowanie w/w produktów przez uczniów niepełnoletnich musi być wyrażona 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

4.      W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie 

posiadający aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia 

ucznia zgodnie z przepisami prawa. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny 

sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 

specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Obowiązkowe badania lekarskie 

przeprowadzane muszą być nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

5. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do Programu winni obowiązkowo posiadać 

dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (np. legitymacja szkolna).  

6.      Koordynatorzy SOS powinni posiadać imienne wykazy uczniów zakwalifikowanych 

do Programu. 

7.      Koordynator SOS informuje PZPS o zmianach na liście uczniów objętych 

Programem wraz z informacją o aktualizowanym planie zajęć.  

8.     SOS przeprowadzają nabór do szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo raz                      

w roku. Podstawę naboru stanowią wyniki Testu Międzynarodowego, zwanego dalej 

„MTSF” oraz opracowanego przez PZPS sprawdzianu specjalistycznego dla piłki 

siatkowej  obowiązującego w sezonie sportowym. Nauczyciel wychowania 

fizycznego/trener/instruktor ma obowiązek dokonać analizy wyników i przesłać (w 

wersji papierowej i elektronicznej) do właściwego koordynatora SOS, który 

przedstawia PZPS sprawozdania z realizacji Programu w SOS. 

 

9.      Uczniowie, którzy mają więcej niż 19 lat, są oceniani wg norm dla młodzieży 19-

letniej. 
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10.     Głównymi formami szkolenia uczniów są zajęcia wychowania fizycznego w ramach 

programu realizowanego zgodnie z materiałami dydaktycznymi opracowanymi 

przez PZPS w ramach Programu, oraz planem nauczania obowiązującym w danej 

szkole, jak również udział w zawodach i turniejach. 

11.     Szkolenia w zależności od celów i zadań, mogą mieć charakter:  

a) treningowy, 

b) sprawdzający (sprawdzian lub test), 

c) badawczy (lekarskie badania testowo-naborowe), 

d) startowy (obserwacja uczniów podczas startu w zawodach).  

12. Uczniowie, którzy zostali zawieszeni w prawach nie mogą w okresie zawieszenia 

być objęci szkoleniem.. 

13. Uczniowie mogą uczestniczyć w programie szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo w SOS do 20 roku życia. 

 

VI.  Założenia organizacyjno-finansowe szkolenia SOS 

1.       Szkoła/jej organ prowadzący przystępująca do Programu SOS podpisze umowę z 

PZPS, określającą ich wzajemne obowiązki w ramach Programu. 

2.       Przed podpisaniem umowy szkoła przedstawi PZPS następujące dokumenty: 

a) statut szkoły, 

b) wykaz obiektów i urządzeń sportowych wskazanych we wniosku do wykorzystania  

w ramach Programu oraz ustalone warunki korzystania z nich, 

c) informację o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w szkole, 

d) imienną listę uczniów – przyszłych uczestników Programu, 

e) wykaz kadry szkoleniowej (wykształcenie, praktyka zawodowa, klasa trenerska), 

f) umowy z właścicielami pomieszczeń socjalno-bytowych i odnowy biologicznej oraz 

obiektów sportowych niezbędnych do realizacji Programu.  

3. PZPS w ramach podpisanych umów zapewni szkołom: 

a) zakup sprzętu siatkarskiego (piłki, oprzyrządowanie boisk, trenażery), 

b) wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących zajęcia, 
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c) materiały dydaktyczne, w tym konspekty lekcji, zeszyty metodyczno-szkoleniowe, 

filmy instruktażowe, 

d) sprzęt elektroniczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia. 

4. Zakupiony przez PZPS sprzęt i wyposażenie zostanie przekazany szkole na 

zasadach określonych umową. 

5. W ramach podpisanych umów określone zostaną warunki i sposób wynagrodzenia 

nauczycieli wychowania fizycznego .  

6. Stanowisko nauczyciela, instruktora oraz trenera może zajmować osoba, która 

spełnia wymogi zgodnie z przepisami prawa. 

7. Do zadań Koordynatora SOS należy w szczególności: 

a) udział w pracach szkolnej komisji rekrutującej uczniów do objęcia Programem, 

b) monitorowanie procesu szkoleniowego i sprawozdawanie PZPS stanu realizacji 

Programu. 

 

8. Dla każdego SOS, PZPS zatrudni lekarza i fizjoterapeutę, którzy będą sprawować 

opiekę medyczną nad uczniami objętymi Programem. 

9. Opieka medyczna nad uczniami obejmuje: 

a) nadzór nad stanem zdrowia i rozwojem fizycznym, 

b) ustalanie przez lekarza wspólnie z prowadzącym zajęcia sportowe wymiaru i 

zakresu zajęć sportowych dla osób, których stan zdrowia nie zezwala na 

uczestniczenie w tych zajęciach w pełnym wymiarze - ustalenia te muszą być 

sporządzone w formie pisemnej, 

c) uczestnictwo w zajęciach dotyczących edukacji zdrowotnej, 

d) orzeczenie o przydatności zdrowotnej do zajęć przewidzianych programem 

nauczania, 

e) zapobieganie chorobom przeciążeniowym, zapobieganie negatywnym skutkom 

obciążeń psychofizycznych, związanych z uprawianiem sportu, 

f) wykonywanie okresowych badań lekarskich, 

g) zapewnienie opieki zdrowotnej w czasie ćwiczeń, zawodów i obozów sportowych, 

h) udział w planowaniu zajęć sportowych i w naradach szkoleniowych, 

i) nadzór nad higieną szkolenia sportowego, żywieniem, dożywianiem uczniów oraz 

podawaniem odżywek i witamin, 

j) coroczne opracowanie raportu o stanie zdrowia uczniów, 
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k) nadzór Instytutu Sportu. 

10. Szkoła w ramach podpisanego z PZPS umowy zobowiąże się w szczególności do: 

a) realizacji edukacji młodzieży uzdolnionej siatkarsko zgodnie z Programem                                

i w oparciu o właściwe przepisy prawa,  

b) zagwarantowanie uczniom zamiejscowym możliwości zamieszkania w internacie 

lub bursie szkolnej, 

c) ponadnormatywnego dostępu do obiektów sportowych w celu realizacji Programu,  

d) zapewnienia kontynuacji szkolenia przez minimum kolejne trzy lata, 

e) zapewnienia udziału prowadzonych poszczególnych grup sportowych                                 

w organizowanych przez PZPS rozgrywkach sportowych, 

f) zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i bytowych do uprawiania 

siatkówki, 

g) sporządzania przez szkołę comiesięcznych sprawozdań, raportów i innych 

opracowań określonych podpisaną umową, 

11. Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy oraz koordynatorzy oraz 

lekarze i fizjoterapeuci zaangażowani w ramach SOS są zobligowani do udziału                    

w szkoleniach organizowanych przez PZPS w ramach realizacji Programu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin będzie stanowił załącznik do umów podpisanych przez PZPS                                  

z uczestnikami Programu. Regulamin może być w każdej chwili zmieniany uchwałą 

Zarządu lub Prezydium PZPS. Każda, ewentualna zmiana wchodzi w życie i staje 

się obowiązująca dla uczestników Programu z dniem opublikowania aktualnej wersji 

Regulaminu na witrynie internetowej PZPS. 

2. Na każdym etapie konkursu, PZPS ma prawo odwołania, przerwania, zmiany 

terminów, przedłużenia trwania oraz prawo unieważnienia konkursu. PZPS ma 

również prawo unieważnienia wyników konkursu oraz odstąpienia od zawarcia 

umów/porozumień na realizację SOS, w każdym momencie bez podania przyczyny. 

3. W każdym momencie, PZPS ma prawo do odstąpienia od przygotowania i realizacji 

Programu. 
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4. Przystąpienie szkół do Konkursu na udział w Programie SOS jest równoznaczne                             

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Oficjalna witryna internetowa PZPS jest pod adresem www.pzps.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje PZPS. Wszelkie 

wątpliwości powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzyga PZPS. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Zarządu lub 

Prezydium Zarządu PZPS.  

Regulamin zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu PZPS                                                                               

nr 121/2012 z dnia 21 marca 2012 roku 


