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Podstawa prawna: 

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). 

 

 

 

 

§ 1. 1. Zawody sportowe i konkursy są integralną formą działalności dydaktyczno - 

wychowawczej szkoły. 

2. Nadzór nad organizacją wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne 
sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zawodów sportowych i konkursów (w tym 
również w czasie dojazdu oraz powrotu do szkoły) organizowanych przez szkołę poza jej 
terenem odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

4. Opiekunem może być jedynie nauczyciel zatrudniony w szkole. 

5. Rodzice mogą wspomagać opiekuna, ale odpowiedzialność za uczestników zawodów 
sportowych i konkursów spoczywa wyłącznie na nauczycielu. 

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

2. Uczestnicy zawodów sportowych i konkursów powinni godnie reprezentować szkołę, 
dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników. 

§ 3. Wyjazdy na zawody sportowe oraz organizacja zawodów na terenie szkoły odbywają 
się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny, do przedstawienia którego zobowiązani są 
nauczyciele wychowania fizycznego. 

§ 4. 1. W zawodach sportowych i konkursach odbywających się poza terenem szkoły 
mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców. 

2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i 
obiektów sportowych, na których się znajdują. 

3. Uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać 
udziału w zawodach sportowych. 

§ 5. 1. Wyjazd na zawody sportowe lub konkursy musi być należycie przygotowany pod 
względem programowym i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w 

zakresie: rodzaju zawodów sportowych lub konkursu, trasy, harmonogramu i regulaminu 
zachowania się uczniów. 

2. Przy organizacji wyjazdów na zawody sportowe lub konkursy liczbę opiekunów oraz 
sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stan zdrowia, liczebność grupy, a 
także specyfikę zawodów lub konkursów. 



§ 6. 1. Program wyjazdu na zawody sportowe lub konkursy oraz imię i nazwisko opiekuna 
(opiekunów) zawiera karta wyjazdu, którą sporządza opiekun grupy. 

2. Kartę wyjazdu na zawody sportowe lub konkursy zatwierdza na dwa dni przed 

planowanym wyjazdem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. 

3. Wzór karty wyjazdu na zawody sportowe lub konkursy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

4. Do karty wyjazdu dołącza się listę uczestników zawodów sportowych lub konkursu 
(wzór listy uczniów stanowi załącznik nr 2) oraz podpisane zgody rodziców (wzór zgody 
rodziców stanowi załącznik nr 3). 

5. Dokumentację wyjazdu na zawody sportowe stanowi również dokumentacja 
wygenerowana w Systemie Rejestracji Szkół 

6. Wszystkie oryginały dokumentów pozostają w szkole, zaś opiekun zabiera kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

7. Pisemne zgody rodziców zabiera opiekun, a po zakończeniu zawodów sportowych lub 
konkursu opiekun składa je do dyrektora razem z pozostałą dokumentacją. 

§ 7. 1. Opiekun grupy, co najmniej na trzy dni przed planowanym wyjazdem powinien 

uzyskać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd ucznia. 

2. Zezwolenie powinno zawierać informacje dotyczącą: terminu, celu, miejsca wyjazdu i 

godziny, a także przewidywanego terminu powrotu i środka transportu (wzór zgody rodziców 
zawiera załącznik nr 3). 

3. Nauczyciel organizujący wyjazd na zawody sportowe lub konkurs powinien, nie 
później niż na dzień przed wyjazdem, przesłać drogą mailową wychowawcom listę uczniów 
biorących udział w zawodach sportowych lub konkursie 

§ 8. 1. Brak wymaganych dokumentów może być przyczyną nie udzielenia zgody na 
wyjazd na zawody sportowe lub konkurs. 

2. Dyrektor szkoły może zawiesić wyjazd na zawody sportowe lub konkurs z powodu: 

burzy, śnieżycy, gołoledzi lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji. 

§ 9. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni od zakończenia zawodów sportowych lub 
konkursu opiekun przedstawia dyrektorowi szkoły sprawozdanie zgodnie ze wzorem, który 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do regulaminu: 
Załącznik nr 1 - Karta wyjazdu na zawody sportowe i konkursy. 

Załącznik nr 2 -Wzór listy uczestników wyjazdu na zawody sportowe i konkursy. 
Załącznik nr 3 -Wzór zgody rodziców na wyjazd dziecka na zawody sportowe i konkursy. 
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z zawodów sportowych / konkursu 
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                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Regulaminu  
wyjazdów na zawody sportowe i konkursy 

 

KARTA WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE/ KONKURS* 

 
Rodzaj zawodów sportowych/ konkursu * …………………………………………………………… 

Miejsce organizacji zawodów sportowych/konkursu* ……………………………………………… 

Termin wyjazdu (dzień, godzina)  …………………………………………………………… 

Termin powrotu (dzień, godzina) …………………………………………………………… 

Klasa(grupa)/uczniowie ……………… Liczba uczestników (zgodnie z listą) ………… 

Opiekun grupy (imię i nazwisko) …………………………………………………………… 

Środek lokomocji/ nazwa i nr telefonu firmy przewozowej …………………………………………… 

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

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu 
na zawody sportowe i konkursy dla dzieci i młodzieży. 

Opiekunowie                                                                                               ( podpisy) 

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

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

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

 

Zatwierdzam 

 

 

 

……………………………………... 
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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                                                                                                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu  
wyjazdów na zawody sportowe i konkursy 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA  
ZAWODY SPORTOWE / KONKURS 

 

w  dniu ………………………………… 

 

Lp. Nazwisko i imię klasa 
nr telefonu 

rodziców 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

 
…………………………………………………….                           ……………………………………… 
                              (miejscowość,  data)                                                                                            (podpis opiekuna) 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

……………………………………... 
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Regulaminu  
wyjazdów na zawody sportowe i konkursy 

 
 
 

…………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA ZAWODY 

SPORTOWE I KONKURSY 
 

Wyrażamy zgodę na wyjazd syna/ córki* 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

 

na zawody sportowe/ konkurs* (jakie/jaki) ......................................................................  

Miejsce zawodów sportowych/konkursu* .......................................................................  

Planowany wyjazd (dzień, godzina, miejsce)......................................................................  

Planowany powrót (dzień, godzina, miejsce) .....................................................................  

Środek lokomocji/ nazwa i nr telefonu firmy przewozowej...................................................................... 

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

Przejazd na zawody sportowe/konkurs* jest bezpłatny/płatny w kwocie* .........................  

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych 
wyrządzonych przez nasze dziecko w trakcie trwania wyjazdu. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt lub zaginione pieniądze i rzeczy osobiste. 

Jednocześnie wyrażamy/nie wyrażamy*
 zgody na podejmowanie decyzji związanych z 

leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 
naszego dziecka przez opiekuna w czasie trwania wyjazdu. 

 

 

……………………………………………….. 
                (podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić   
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                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Regulaminu  

wyjazdów na zawody sportowe i konkursy 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z  ZAWODÓW  SPORTOWYCH / KONKURSU 
 

1.    data zawodów sportowych / konkursu …………………………………………………………….. 

2.    miejsce zawodów sportowych / konkursu ………………………………………………………… 

3.    organizator zawodów sportowych / konkursu ……………………………………………………. 

4.    szczebel i rodzaj zawodów sportowych / konkursu ……………………………………………… 

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

5.    nauczyciel prowadzący …………………………………………………………………………… 

6.    ilość uczestników…………………………………………………………………………………. 

7.    wyniki zawodów sportowych / konkursu: 

Lp. Nazwisko i imię klasa miejsce 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

……………………………………………………………. 
                                                                                              (data i podpis nauczyciela) 

 


