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Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr  17/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie  
z dnia 06 listopada2020r. 

 

 

REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W GOLENIOWIE. 

 

Podstawa prawna:  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2018r. 
poz.1055 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 późniejszymi 
zmianami).  

 

 

I. Zasady ogólne 

1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły. 

2. Podczas organizacji wyjść/wyjazdów na zawody sportowe obowiązują zapisy przyjętego  

w szkole Regulaminu wycieczek szkolnych, przy czym rodzic nie podpisuje zgody na 

udział w wycieczce szkolnej, tylko zgodę na udział dziecka w zawodach sportowych 

(załącznik nr 1 do regulaminu). 

3. Rodzic, albo inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia, ma prawo  dostarczyć  

i odebrać dziecko  do/ i z miejsca odbywania zawodów sportowych (załącznik nr 2 do 

regulaminu). 

4. Miejscem  wyjścia/wyjazdu uczniów na zawody sportowe i powrotu z nich jest szkoła. 

II. Rodzaje zawodów sportowych 

Szkoła może brać udział w zawodach zorganizowanych przez OSIR w Goleniowie zgodnie  

z harmonogramem imprez oraz innych organizatorów. 

III. Obowiązki uczestników  zawodów 

Uczestnik zawodów sportowych ma obowiązek 

1. Dostarczyć niezbędne dokumenty w wyznaczonym terminie do nauczycieli wychowania 

fizycznego. W przypadku przekroczenie terminu wyznaczonego przez nauczyciela, uczeń 

automatycznie zostaje skreślony z listy uczestników zwodów sportowych.  

2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

3. Godnie reprezentować szkołę. 

4. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa. 
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5. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

życiu i zdrowiu uczestników zawodów.  

8. Dostosować się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach odbywania się 

zawodów sportowych (hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko szkolne, stadion, basen, 

itp.).  

9. Stosują się do zaleceń opiekunów.  

10. Zgłaszać opiekunowi zawodów wszelkie objawy złego samopoczucia.  

IV. Opiekunowie wyjścia na zawody sportowe 

1. Funkcję opiekunów wyjścia na zawody sportowe pełnią nauczyciele. 

2. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów 

sportowych i bezwzględnie ich przestrzegać. 

3. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika, może być jednocześnie opiekunem grupy, za 

zgodą dyrektora szkoły . 

4. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjścia lub wyjazdu 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów – zawodników.  

V. Obowiązki kierownika 

Do obowiązków kierownika grupy zawodników należy  

1. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskania zgody dyrektora 

szkoły lub wyznaczonej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe. 

2. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich 

przestrzegania. 

3. Określenie zadań dla opiekunów. 

4. Organizacja transportu, ewentualnie rozliczenie finansowe. 

5. Organizacja czasu uczniów od wyjścia ze szkoły do ich powrotu. 

VI.    Obowiązki opiekuna 

Do obowiązków opiekuna grupy zawodników należy  

1. Sprawowanie opieki nad zawodnikami. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań. 
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VII.  Zasady bezpieczeństwa 

1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób. 

2. Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

3. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem  

z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

4. Podczas wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzegać zasad  

określonych w Regulaminie wycieczki szkolnej dla uczniów stanowiącej załącznik nr 1 do 

Regulaminu organizacji wycieczek  szkolnych obowiązującego w szkole. 

VIII. Postanowienia końcowe 

Uczeń biorący udział w zawodach sportowych ma zaznaczoną w  godzinach trwania zajęć 

szkolnych obecność jako udział w wycieczce szkolnej.  
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu wyjść/wyjazdów na zawody sportowe   
w Szkole Podstawowej nr 3  im Jana Brzechwy w Goleniowie 
 
 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych 

 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna………………………………………………..………………………………………. 

adres zamieszkania …………..………………………………………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy………………….…………………………………… 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział syna/córki  

 

……………….……………………………………………………………………………. ucz. kl ………………………………… 

w zawodach sportowych (nazwa) ………………………………………………………………………………………. 

odbywających się  (miejsce ) ………………………………………………………………………………………………… 

w dniu .................................... pod opieką  ……………………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do  udziału  

w zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  

W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i 

Młodzieży Szkolnej SZS oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i 

informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

 

………………………….………………………… 

  data podpis rodzica/opiekuna 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu wyjść/wyjazdów na zawody sportowe   
w Szkole Podstawowej nr 3  im Jana Brzechwy w Goleniowie 
 

 

A                       OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/na  oświadczam, że dostarczę / odbiorę *  moje dziecko  
 
……………………………………………………………………………………………………….. ucz. kl ……………….  
 
na/ z  miejsce/a  rozgrywania zawodów sportowych, tj. do/z  ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. o godz. ………………………… 
 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                 Miejscowość, data podpis rodzica 

*niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 
 
 
 
 

B                       OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 

 
Ja niżej podpisany/na  oświadczam, że  Pan/i …………………………………………………..………………………….. 
 
legitymujący się dowodem osobistym : ………………………………………………….. 
 
dostarczy / odbiorze *  moje dziecko  
 
……………………………………………………………………………………………………….. ucz. kl ……………….  
 
na/z  miejsce/a  rozgrywania zawodów sportowych, tj. do/z  ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. o godz. ………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                  miejscowość ,data podpis rodzica 

*Niepotrzebne skreślić  

 
 

 


