
Załącznik do zarządzenia nr 13/2016/2017     

Dyrektora Zespołu Szkół Morskich  

 im. Polskich Rybaków i Marynarzy  

w Kołobrzegu z dnia 23 września 2016 r. 

 

 

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE 

Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy 

w Kołobrzegu 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany rok 

szkolny.  

2. Uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do uzyskania jak najlepszych 

wyników sportowych, walczą zgodnie z zasadami ”fair play’’. 

3. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający aktualne ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub 

indywidualnego. 

4.  „Kierownikiem drużyny sportowej” zwany dalej kierownikiem jest nauczyciel wychowania 

fizycznego lub, w uzasadnionych przypadkach, inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

lub  wicedyrektora szkoły. 

5. Dwa dni przed planowanym wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel przedstawia 

Dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły do zatwierdzenia  egzemplarz wypełnionej karty 

wycieczki/imprezy(druk znajduje się w dzienniku elektronicznym)wraz z listą uczniów 

biorących udział w zawodach sportowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten można 

skrócić do jednego dnia. 

6. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać 

udziału w zawodach. 

7. W II semestrze  uczniów klas czwartych angażuje się w miarę potrzeby. 

 

 

 

§ 2. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI 

PODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH 

 

1.Wszyscy uczestnicy imprez sportowych od momentu wyjścia na zawody do chwili powrotu 

na teren szkoły są pod opieką nauczyciela/opiekuna. 

2.Podczas zawodów sportowych organizowanych na terenie szkoły i miasta Kołobrzeg opiekę 

sprawuje jeden nauczyciel nad grupą do 30 uczniów. 

3.W trakcie zawodów sportowych organizowanych poza terenem miasta opiekę sprawuje 

jeden nauczyciel nad grupą do 15 uczniów. 

4. Po złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodziców/opiekunów uczeń niepełnoletni może 

zakończyć udział w zawodach w innym miejscu niż planowane i samodzielnie udać się do 

domu.  

 

5. Przed wyruszeniem na zawody sportowe kierownik ma obowiązek zapoznać uczestników  



z zasadami bezpieczeństwa oraz Regulaminem Zawodów Sportowych. Należy również 

pouczyć uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się podczas 

zawodów oraz w razie nieszczęśliwego wypadku.  

6. W przypadku, gdy podczas trwania dojazdu lub powrotu z zawodów sportowych miał 

miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

 

§ 3. 

RAMOWY REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH I OBOWIĄZKI JEJ 

UCZESTNIKÓW 

1. Uczniowie niepełnoletni dostarczają nauczycielowi pisemną zgodę rodzica/opiekuna na 

udział w zawodach sportowych. W wyjątkowych sytuacjach jest uznawana zgoda na 

udział w zawodach przesłana z konta rodzica/opiekuna w dzienniku elektronicznym.  

2. Uczestników wyjazdu na zawody sportowe obowiązuje odpowiedni strój. 

3. W czasie trwania zawodów sportowych, podczas dojazdu jak i powrotu, obowiązują 

uczniów postanowienia Statutu Szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

5. Uczestników zawodów sportowych obowiązuje punktualność. 

6. W trakcie trwania zawodów sportowych nie przewiduje się „czasu wolnego”,  uczniowie 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekuna/opiekunów. 

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

8. W przypadku wyjazdów na zawody sportowe uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów obiektów w których przebywają (hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko 

szkolne, stadion, itp.). 

9. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika i/lub opiekuna. 

10. W sytuacji nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, będą wyciągane konsekwencje 

zgodnie ze Statutem Szkoły. 

11. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia niniejszego Regulaminu, zawiadamia się 

jego rodziców/prawnych opiekunów oraz Dyrektora. Rodzice/prawni opiekunowie 

zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z zawodów. 

12. Uczniowie w dniu zawodów zwolnieni są z zajęć dydaktycznych wg wcześniejszych 

ustaleń z Dyrektorem/wicedyrektorem szkoły. 

13. Uczniowie w dniu zawodów zwolnieni są z umundurowania. 

 

§ 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W ramach usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach, uczniombiorącym udział 

w zawodach sportowych, kierownik zobowiązany jest zaznaczyć w dzienniku elektronicznym 

odpowiednio w katalogu typu nieobecności:ZAWODY-skrót „za”.Zwolnienia takie 

traktowane są jako obecność na zajęciach. 

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają inne przepisy 

stanowiące prawo.  

3.Wychowawcy zapoznają rodziców i uczniów z Regulaminem Wyjazdów na Zawody 

Sportowe na godzinie wychowawczej oraz na zebraniuz rodzicami. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 września 2016 roku. 

 

 

 



 

Załączniki do REGULAMINU 

 

Załącznik nr 1 – zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia niepełnoletniego  

w zawodach- druk w dzienniku elektronicznym 

 

 

 

 

................................................. 

                                                                                                       (miejscowość, data) 

……..……………………………..……………..... 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH  

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………………….ucznia /uczennicy klasy…….. 

…….….... w zawodach sportowych w dniu ……………..………… , które odbywać się będą  

w ………………………………………………………….. . 

 Jednocześnie oświadczam, iż nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych na uczestnictwo 

dziecka w ww. zawodach sportowych. 

 Zgadzam się na hospitalizację mojego dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia 

 i życia. 

Inne uwagi rodzica: 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

( np. pisemna zgoda na samodzielny powrót do domu z miejsca zawodów) 

 

                                          

………………………………………..….. 

       (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

Załącznik nr 2  WZÓR SPRAWOZDANIA Z ZAWODÓW SPORTOWYCH-przesyłane 

drogą elektroniczną na adres szkoły  

 

1. Data zawodów: …………………………….. 

2. Miejsce zawodów: …………………………………………… 

3. Organizator: …………………………………………………………………… 

4. Szczebel i rodzaj zawodów: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wyniki zawodów z podaniem nazwisk uczniów: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nauczyciel prowadzący: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Liczba 

uczestników:……………………………………………………………………………………………

……………… 

8. Dodatkowe informacje nauczyciela dotyczące odbytych zawodów: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

  (data i podpis nauczyciela) 



 


