REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ im. WINCENTEGO ROGALI W KARSINIE W
KONKURSACH, IMPREZACH SPORTOWYCH, DYSKOTEKACH I
UROCZYSTOŚCIACH

I.

ZAWODY SPORTOWE I KONKURSY
§1
1. Nadzór nad organizacją wyjazdów na zawody sportowe i konkursy
pozaszkolne sprawuje dyrektor szkoły.
2. 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.
3. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów sportowych lub konkursów
prowadzi tylko i wyłącznie opiekun grupy.
4. Przy organizacji wyjazdów na zawody sportowe i konkursy liczbę opiekunów
oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stan
zdrowia, liczebność grupy, a także specyfikę zawodów i konkursów.
§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. Zawodnicy, dążący do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych walczą
zgodnie z zasadami „fair play”
4. Uczniowie z oceną naganną w poprzednim okresie lub dużą ilością uwag mogą
reprezentować szkołę w zawodach sportowych i konkursach po wcześniejszej
konsultacji z wychowawcą klasy.
5. W przypadku niewłaściwego zachowania się w czasie wyjazdu uczeń lub
uczestnicy tracą prawo wzięcia udziału w następnym wyjeździe.
6. Uczniowie biorą udział w zawodach i konkursach tylko w określonym czasie.
Przed i po uczestniczą w lekcjach według planu lekcji.
7. Uczniom, którzy nie przestrzegają pkt 6. nauczyciel prowadzący zajęcia lub
wychowawca wpisuje nieobecność nieusprawiedliwioną i uwagę.
§3
1. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się zgodnie z harmonogramem na
dany rok szkolny.
2. Harmonogram zawodów sportowych na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor
Szkoły.

§4
1. W zawodach sportowych i konkursach organizowanych przez szkołę poza jej
terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
2. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych powinni posiadać ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego
lub indywidualnego.
3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów
i obiektów sportowych, na których się znajdują.
4. 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.
2. Program wyjazdu na zawody sportowe i konkursy oraz imię i nazwisko
opiekuna( opiekunów) zawiera karta wyjazdu, którą sporządza opiekun grupy.
3. Kartę wyjazdu na zawody sportowe i konkursy zatwierdza na dwa dni przed
planowanym wyjazdem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
4. Lista uczestników zawodów lub konkursów powinna być wywieszona w
pokoju nauczycielskim.
§6
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 1)
Wykaz załączników do regulaminu:
Załącznik nr 1- wzór zgody rodziców na wyjazd dziecka na zawody sportowe i konkursy.

II.

APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
§7
1. Przed każdym apelem lub uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają
się z nauczycielem z którym mają zajęcia w sali lekcyjnej. W trakcie spotkania
nauczyciel sprawdza obecność.
2. Po spotkaniu nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a
uczniowie zajmują miejsca wg ustalonej kolejności: klasy I-III, później starsi.
3. Nauczyciel zajmuje miejsce obok klasy, nad którą sprawuje opiekę.

4. Podczas uroczystości uczniowie mają obowiązek godnego i kulturalnego
zachowania się, uważnego słuchania przekazywanych treści.
5. Po zakończeniu uroczystości uczniowie czekają na nauczyciela i wraz z nim
wracają do klas.
§8
1. Nauczyciele organizujący uroczystość lub apel mają prawo, w porozumieniu z
nauczycielami zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma
również obowiązek uzgadniać z nauczycielami ewentualne zwolnienie ucznia
z zajęć lekcyjnych np. na przeprowadzenie próby.
2. Organizując imprezy szkolne należy angażować wszystkich uczniów, również
tych z trudnościami w sferze dydaktyczno-wychowawczej.
3. Chętni rodzice wspomagają nauczycieli w organizowaniu imprez.

III.

DYSKOTEKI
§9
1. Na dyskotekę są wpuszczani uczniowie po dostarczeniu zgody. Zgody są
dostępne dla uczniów w sklepiku szkolnym.
2. Dyskoteki jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów mogą
odbywać się w czasie wolnym od nauki w godzinach: od 17:00 do 20:00 z
możliwością wcześniejszego ich opuszczenia, ale bez prawa powrotu. Na
dyskotekach można wchodzić do godziny od jej rozpoczęcia.
3. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby nie będące uczniami
Szkoły Podstawowej w Karsinie. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy
uczniów innej szkoły pod opieką nauczyciela zaproszone przez szkołę.
4. Uczniowie będący na dyskotece nie mają prawa opuszczać terenu szkoły bez
zgody nauczyciela - opiekuna dyskoteki.
§ 10
1. Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze (ocena z zachowania z
poprzedniego okresu nieodpowiednia/naganna) nie mogą brać udziału w
szkolnych dyskotekach.
2. Za pozostawienie w czystości obiektu, w którym odbywała się dyskoteka
odpowiedzialni są uczniowie klasy wyznaczonej przez Samorząd Uczniowski.
§ 11
1. Opiekę nad uczniami sprawuje troje nauczycieli. Jeden z nauczycieli musi być
płci męskiej.
2. Na 3 dni przed planowaną dyskoteką, organizator informuje Dyrektora Szkoły
o zamiarze jej przeprowadzenia.

3. Zadaniem opiekunów jest przestrzeganie regulaminu oraz zakończenie zabawy
w terminie.
4. Opiekunowie muszą mieć dostęp do telefonu podczas trwania dyskoteki, aby w
razie potrzeby móc wezwać rodziców lub odpowiednie służby.
5. W
przypadku
nieprzestrzegania
postanowień
regulaminu
oraz
nieodpowiedniego zachowania (np. bójki, palenie papierosów, picie lub
wnoszenie alkoholu, narkotyki, ordynarne zachowanie itp.) opiekunowie mają
prawo usunąć uczestnika dyskoteki przy jednoczesnym powiadomieniu
rodziców lub zakończyć dyskotekę.
6. Postawa ucznia na dyskotece ma wpływ na ocenę zachowania.
7. Nauczyciele - opiekunowie dyskoteki mają obowiązek informowania
Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek.
§ 12
1. Dyskoteka szkolna odbywa się raz w miesiącu.
2. Dyskoteki odbywają się w budynku szkoły.
3. Dyżury pełnione są przez nauczycieli w kolejności alfabetycznej.

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną 26.09.2017 r.

