Zarządzenie Nr 11/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wyjść na zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz. U 2017. 59),
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz Statutu Szkoły
Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole
Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zarządza się co następuje:

§1
Ustalam regulamin wyjść na zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

§2
Regulamin wyjść na zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.
1. Zasady 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 (prawnych opiekunów) na udział dzieci w zawodach sportowych
są wyrażane każdorazowo na piśmie.
4) Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjścia (wyjazdu) na zawody sportowe jest szkoła.
5) Funkcję opiekunów wyjść (wyjazdów) na zawody sportowe pełnią nauczyciele
wychowania fizycznego, bądź w szczególnych przypadkach (zawody dwudniowe)
rodzice (prawni opiekunowie) uczestników zawodów.
6) Zawodnicy powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów
sportowych i bezwzględnie ich przestrzegać.
2. Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego jest:
1) Wypełnienie karty zgłoszeniowej na zawody sportowe z imienną listą uczniów
potwierdzoną przez wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i opiekuna grupy( zał. nr 1
i zał. nr 2)
2) Sprawowanie opieki nad zawodnikami.
3) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
4) Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.
3. Zasady bezpieczeństwa:
1) Maksymalna liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna wynosi 15 osób.
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2) Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3) Nauczyciel sprawdza stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem spod szkoły oraz
po przybyciu do punktu docelowego.
4) Nauczyciel ma prawo zwolnić zawodnika z odprowadzenia (odwozu) pod szkołę
wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna) z zaznaczeniem,
że bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie powrotu do domu.
4. Postanowienia końcowe:
1) Zgody na wyjścia bądź wyjazdy na zawody sportowe udziela wychowawca klasy oraz
dyrektor szkoły.
2) Na dwa dni przed planowanym wyjściem (wyjazdem) na zawody sportowe nauczyciel
przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia wypełnione karty wyjścia na zawody
podpisane przez uczestników, wychowawców klas i opiekuna.
3) Wyjścia (wyjazdy) na zawody sportowe odbywają się według harmonogramów
zawodów tj. kalendarza imprez szkolnego związku sportowego na dany rok szkolny.

§3
Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle z dnia 18 maja 2015 r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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zał. nr 1
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH
Igrzyska Młodzieży Szkolnej / Gimnazjada / Licealiada
Pełna nazwa szkoły (z adresem)

Gmina

Powiat

Pieczątka szkoły i podpis dyrektora

Dyscyplina

Nr

Nazwisko i imię

ZGŁOSZENIE
Data urodzenia

Nauczyciel w-f (Imię i nazwisko, podpis)
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Uwagi

zał. nr 2
Lista uczniów klasy……………….., którzy zostali wytypowani do wzięcia udziału
w zawodach sportowych w dniu………………………………
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Zgoda wychowawcy (podpis)

…….………………………..
Podpis opiekuna
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