
 

 

STATUT 

SZKOLNY KLUB KIBICA „PIĄTECZKA” 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Szkolny Klub Kibica „Piąteczka” działa na terenie V Liceum 

Ogólnokształcącego w Lublinie. 

2. Klub może współdziałać z innymi klubami kibica, organizacjami i instytucjami  

o tym samym lub podobnym profilu działania na terenie miasta Lublin. 

§ 2 

Szkolny Klub Kibica „Piąteczka” opiera swoją działalność na pracy społecznej 

członków – uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. 

 

 

Rozdział II. Cel działania. 

§ 1 

Celem Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” jest: 

1. Kształtowanie kultury kibicowania podczas imprez sportowych oraz 

wypełniania uczniom czasu wolnego po zajęciach szkolnych. 

 

 

Rozdział III. Członkowie ich prawa i obowiązki. 

§ 1 

1. Członkami Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” są uczniowie V Liceum 

Ogólnokształcącego w Lublinie. 

2. Warunkiem przyjęcia ucznia w poczet członków jest złożenie pisemnej 

deklaracji. Podpisana przez przystępującego do Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” 

deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz 

podpis rodziców. 
 

 



 

 

 

3. Uczeń podpisuje sześciopunktowy „Regulamin Wzorowego Kibica” 

 

1. Każda impreza sportowa winna odbywać się w spokojnej i kulturalnej atmosferze, 

którą w dużej części tworzą kibice. 

2. Za dobre zagrania winno się nagradzać brawami nie tylko swoją drużynę, ale również 

drużynę przeciwną. 

3. Prawdziwy kibic nigdy nie powinien okazywać swojego niezadowolenia przez 

wykrzykiwanie obraźliwych słów w stronę zawodników, sędziów czy kibiców drużyny 

przeciwnej. 

4. Prawdziwy kibic nie prowokuje bijatyk i awantur, ani nie uczestniczy w aktach 

przemocy            i wandalizmu. 

5. Na imprezach sportowych obowiązuje trzeźwość. Nie wolno wnosić na nie alkoholu, 

ani żadnych niedozwolonych środków i narzędzi. 

6. Prawdziwy kibic winien być przykładem do naśladowania dla innych uczestników 

imprez sportowych.   

 

 

4. Uczeń powinien mieć co najmniej dobre zachowanie w semestrze 

poprzedzającym wyjście. 

5. Uczeń nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych                   

w semestrze w którym odbywają się zawody. 

6. W przypadku sprawdzianu lub kartkówki zapowiedzianej w danym dniu uczeń 

nie może opuścić szkoły w celu kibicowania. 

7. Uczniowie wychodzący na mecz spotykają się z opiekunami – nauczycielami 

pod szkołą i udają się pieszo na zawody sportowe. Po meczu pod opieką nauczycieli 

wracają do szkoły i jeżeli tego dnia maja jeszcze lekcje udają się na nie. 

8. Wyjście uczniów zrzeszonych w Szkolnym Klubie Kibica „Piąteczka” na 

imprezy sportowe możliwe jest tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez 

Dyrektora Szkoły. 

 



 

 

 

 

 

Rozdział IV. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

§ 1 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Szkolnego Klubu Kibica 

„Piąteczka”, zgłoszonej na piśmie. 

2. Wykreśleniu z listy członków Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” z powodu 

nieprzestrzegania „Regulaminu Wzorowego Kibica” lub niedopełnienia obowiązku 

szkolnego wynikającego z pkt. 4,5,6,7,8 – rozdział III. 

 

 

Rozdział V. Organy Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka”. 

§ 1 

1. Opiekunami Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” są nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

2. Uczeń przewodniczący Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka” i jego zastępcy 

(na każdym poziomie klas jeden) wybierani są przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, opiekunów Klubu. 

3. Każdy zastępca z wyżej wymienionych poziomów klas ma swoich pomocników 

w klasach chętnych do kibicowania w ramach Szkolnego Klubu Kibica „Piąteczka”. 

 

 
 


