Regulamin wyjść/wyjazdów na zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r.
Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
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 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r.
Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968).
Statut Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.

I. Informacje ogólne.
1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe są wyrażone na piśmie przed
każdymi zawodami sportowymi.
4. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjścia na zawody sportowe jest szkoła.
5. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika, może być jednocześnie opiekunem, jeśli grupa składa się
z nie więcej niż 10 osób.
6. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć dziecko z dalszego udziału w zawodach w przypadku
zauważenia jakiejkolwiek niedyspozycji zdrowotnej.

II. Rodzaje zawodów sportowych.
1. Zawody sportowe na terenie miasta Poznania.
2. Zawody sportowe wyjazdowe – odbywające się poza terenem Poznania.

III. Kierownik i opiekunowie wyjazdu na zawody sportowe.
1. Kierownikiem wyjścia lub wyjazdu na zawody sportowe musi być nauczyciel wychowania
fizycznego.
2. Funkcje opiekunów wyjazdu na zawody sportowe powinni pełnić nauczyciele, bądź w szczególnych
przypadkach rodzice/ prawni opiekunowie uczestników zawodów.

1

3. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów sportowych
i bezwzględnie ich przestrzegać.
4. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów – zawodników.

karcie

wyjazdu

przyjęcie

5. Kierownik jest odpowiedzialny za organizację czasu uczniów od wyjścia ze szkoły do powrotu.

IV. Zadania kierownika zawodów sportowych.
1. Wypełnienie karty wyjazdu na zawody sportowe wraz z imienną listą uczniów sporządzoną na
podstawie dokumentacji wypełnionej przez rodziców.
2. Opracowanie regulaminu wyjazdu na zawody.
3. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskania zgody dyrektora szkoły lub
wyznaczonej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe.
4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
przestrzegania.
5. Określenie zadań dla opiekunów.
6. Organizacja transportu, ewentualnie rozliczenie finansowe.

V. Obowiązki opiekuna.
1. Sprawowanie opieki nad zawodnikami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wyjazdu na zawody.
3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa.
4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wyjazdu.

VI. Udzielanie zgody na wyjazd na zawody sportowe, wymagane dokumenty.
1. Wymagane dokumenty złożone do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły:
-

zgody rodziców na udział w zawodach, z uwzględnieniem informacji o aktualnym stanie
zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,

-

oświadczenie opiekunów wyjścia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

2. Zgody na wyjście lub wyjazd na zawody udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego
osoba.
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3. Na pięć dni przed planowanym wyjazdem na zawody kierownik przedstawia dyrektorowi szkoły do
zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wyjazdu (jeden pozostaje w szkole, drugi zabierany
jest na zawody) oraz regulamin wyjazdu podpisany przez uczestników.
4. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie zawodów sportowych powinny być podpisane przez
kierownika wyjazdu i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

VII. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad uczniami uczestniczącymi w wyjazdach na zawody sportowe.
1. Maksymalna liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna wynosi 15.
2. Przed wyruszeniem na zawody 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. Wyruszając na zawody sportowe należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, do której mają dostęp
tylko osoby upoważnione przez kierownika wycieczki.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się według harmonogramów:

2.

-

kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego,

-

kalendarza imprez na dany rok szkolny.

W ramach usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach uczniom biorącym udział w zawodach
sportowych kierownik zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników w pokoju
nauczycielskim.
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