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Zarządzenie Nr 2/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 14 stycznia  2019  r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu 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. 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. 2018.996), Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki ( Dz.U.2018.1055) 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 

Wprowadzam regulamin wyjść na zawody sportowe  w Szkole Podstawowej nr 12 

z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle z 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 

a) Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

b) Przy organizowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowych współdziałają nauczyciele, 

rodzice i uczniowie.  

c) Zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział dzieci w zawodach sportowych 

wyrażane są każdorazowo na piśmie (załącznik nr 1). 

d) Miejscem zawiązywania i rozwiązywania wyjścia na zawody sportowe jest szkoła. 

e) Funkcję opiekunów wyjść (wyjazdów) na zawody sportowe pełnią nauczyciele 

wychowania fizycznego, bądź w szczególnych przypadkach (zawody dwudniowe) rodzice 

(opiekunowie prawni) uczestników zawodów.  

f) Zawodnicy powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów 

sportowych i bezwzględnie ich przestrzegać. 

g) Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjścia na zawody 

sportowe (załącznik nr 2) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów- 

zawodników.  

 

2. Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego, sprawującego funkcję opiekuna podczas 

wyjść na zawody sportowe  jest: 

a) Wypełnienie karty wyjścia na zawody sportowe z imienną listą uczniów i przedstawienie 

jej do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 
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b) Sprawdzenie czy zgodnie z zapisami statutu szkoły (§ 50 ust. 11), wytypowani na zawody 

uczniowie mogą reprezentować szkołę w danym miesiącu. 

c) Wypełnienie karty zgłoszeniowej na zawody sportowe, jeśli wymagana jest przez 

organizatora zawodów. 

c) Sprawowanie opieki nad zawodnikami. 

d) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. 

e) Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań. 

 

3. Zasady bezpieczeństwa: 

a) Maksymalna liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna wynosi 15 osób.  

b) Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

c) Nauczyciel sprawdza stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem sprzed szkoły oraz po 

przybyciu do punktu docelowego. 

d) Nauczyciel ma prawo zwolnić zawodnika z odprowadzenia (odwozu) pod szkołę wyłącznie 

na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna) z zaznaczeniem, że bierze on 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie powrotu do domu.  

 

 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 

22 stycznia 2018 r. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)   

na udział dziecka w zawodach sportowych 
data ................................... 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ............................................... ucznia 

klasy ...........  Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego 

Łukasiewicza w Jaśle w zawodach sportowych. 

Data wyjścia (wyjazdu) na zawody: ................................................. 

Miejsce rozgrywania zawodów: ......................................................... 

Rodzaj zawodów sportowych: ........................................................... 

Środek transportu: .................................................................................. 

Opiekun podczas wyjścia (wyjazdu) na zawody sportowe: ........................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu 

zawodach.  

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

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

_________________________ 
*Wyrażam/nie wyrażam zgody na przekazanie danych osobowych mojego dziecka przez ZSM nr3  

w Jaśle do firmy przewozowej/ubezpieczyciela w celu objęcia ubezpieczeniem NNW mojego dziecka na 

czas udziału w zawodach sportowych. Podanie danych jest niezbędne w celu objęcia ubezpieczeniem. 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do 

wycofania zgody. 

Obowiązek informacyjny: 

Administratorem danych jest ZSM nr3 w Jaśle, ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło, tel. 13 4465885. Kontakt do 

IOD: iod@zsm3jaslo.pl  

Dane będą przetwarzane w celu objęcia ubezpieczeniem dziecka w zawodach sportowych na mocy 

Państwa zgody i zostaną przekazane do firmy realizującej na zlecenie szkoły usługę ubezpieczenia.  

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, następnie przez okres wymagany 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

Dostępu do danych, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu. 
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Załącznik nr 2 

Karta wyjścia (wyjazdu) na zawody sportowe 

 
Termin wyjścia (wyjazdu) na zawody sportowe ...................................................................... 

Miejsce rozgrywania zawodów................................................................................................. 

Rodzaj zawodów sportowych: ................................................................................................. 

Środek transportu: ..................................................................................................................... 

Lista uczniów, którzy biorą udział w zawodach sportowych 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Numer telefonu rodzica/opiekuna 

prawnego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wyjścia. 

 

 

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

Podpis opiekuna wyjścia 

ZATWIERDZAM 

 

 

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

(data i podpis dyrektora szkoły) 
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