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      _________________________________________________________________________ 
zał. do zarządzenia nr 10/2015 

Regulamin wyjazdów na zawody i konkursy przedmiotowe 

Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie 
 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz.U.z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

2. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516). 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

1. Nadzór nad organizacją wyjazdów na zawody sportowe i konkursy sprawuje dyrektor 

szkoły. 

2. Udział w zawodach sportowych i konkursach jest przywilejem uczniów. 

3. Uczestnicy zawodów sportowych i konkursów powinni godnie reprezentować szkołę, 

dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników, walcząc  zgodnie z zasadami „fair play”. 

Rozdział II 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów 

sportowych i konkursów. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zawodów sportowych i konkursów (w tym 

również w czasie dojazdu oraz powrotu do szkoły) organizowanych przez szkołę  

odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

2. Opiekunowie grupy sprawdzają stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego 

miejsca postoju, po przybyciu do punktu docelowego, oraz przed wyjazdem powrotnym 

po zakończeniu zawodów lub konkursu. 

3. Opiekunem może być  nauczyciel zatrudniony w szkole, a w uzasadnionych przypadkach 

inna osoba pełnoletnia wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

4. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor szkoły  

uwzględniając wiek,  liczebność i specyfikę grupy, a także rodzaj zawodów i konkursu. 

5. Opiekun przygotowuje dokumentację wyjazdu,  a w sytuacji większej liczby opiekunów 

dyrektor wyznacza kierownika wyjazdu, który odpowiada za  dokumentację. 

6. W zawodach sportowych i konkursach organizowanych przez szkołę poza jej terenem 

mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców, oraz ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub 

indywidualnego. 
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Rozdział III 

Ramowy regulamin zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych i obowiązki jej 

uczestników 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów lub 

konkursów i obiektów, na których się znajdują. 

2. Uczniowie dostarczają kierownikowi wyjazdu pisemną zgodę od rodziców na udział w 

zawodach sportowych lub konkursie. 

3. Uczestników wyjazdu na zawody sportowe lub konkurs obowiązuje odpowiedni strój. 

4. W czasie trwania zawodów sportowych lub konkursu, podczas dojazdu jak i powrotu, 

obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

5. Obowiązuje zakaz  stosowania używek (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze itp. 

6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

7. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń opiekunów. 

8. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika lub opiekuna . 

9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

Statutem szkoły. 

Rozdział IV 

Dokumentacja wyjazdu 

1. Wyjazd na zawody sportowe lub konkurs musi być należycie przygotowany pod 

względem programowym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: 

rodzaju zawodów sportowych lub konkursu, trasy, harmonogramu i regulaminu 

zachowania się uczniów. 

2. Kartę wyjazdu na zawody sportowe lub konkurs  sporządza opiekun grupy i przedstawia 

ją dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Załącznik nr 1. 

3. Do karty wyjazdu dołącza się listę uczestników zawodów sportowych lub konkursu. 

 Załącznik nr 2. 

4. Opiekun grupy powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na 

udział w zawodach lub konkursie. Załączniki nr 3a i 3b.  W przypadku zawodów 

sportowych zgoda powinna zawierać  potwierdzenie dobrego stanu zdrowia ucznia. 

Załącznik nr 3a. 

5. Opiekun (opiekunowie) powinni pobrać delegację i potwierdzić wyjazd służbowy. 
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Załącznik nr 1. 

KARTA WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE lub KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Nazwa zawodów(konkursu)……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..... 

 Miejsce zawodów sportowych………………………………………………………. 

 Termin………………………………………………………………………………………….. 

 Liczba uczestników(zgodnie z listą)………………….. 

Opiekun(opiekunowie) grupy (imię i nazwisko) ........................................................................... 

Środek lokomocji ................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA, OPIEKUNÓW 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w trakcie 

wyjazdu na zawody sportowe (konkurs) dla dzieci i młodzieży. 

………………………………………………………..    podpis…………………………….. 

………………………………………………………..    podpis …………………………….. 

 

 

       ZATWIERDZAM: 

                               

DYREKTOR…………………………… 
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Załącznik nr 2 

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA ZAWODYSPORTOWE, KONKURSY 

Lp. Nazwisko i imię Klasa Pesel 
Nr telefonu 

rodziców 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      
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Załącznik nr 3a 

 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)NA UDZIAŁ UCZNIA  

W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) 

wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *) 

…………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka klasa 

w zawodach sportowych ………………………………………………………………., 

które odbędą się w dniu (dniach) ………………….. w ……………………………… 

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu 

zawodach. 

Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

 

 

__________________                  _______________________________ 

data i miejsce                                          podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

*) – niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3b 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)NA UDZIAŁ UCZNIA  

W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) 

wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *) 

…………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka klasa 

w konkursie przedmiotowym ………………………………………………………………., 

który odbędzie się w dniu (dniach) …………………..w ……………………………… 

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu 

konkursie. 

Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

 

 

       ______                                                                    _______________ 

data i miejsce                                                        podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

*) – niepotrzebne skreślić 
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