
PROCEDURA DOTYCZĄCA WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY, UDZIAŁU W 

ZAWODACH SPORTOWYCH, KONKURSACH itp. 

obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka 

w Błoniu 

Postanowienia ogólne 

1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza 

terenem szkoły, na terenie miasta. 

2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w: 

A. konkursach, 

B. wykładach, szkoleniach i zajęciach warsztatowych 

C. zawodach sportowych 

D. zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin wychowania fizycznego 

E. spotkaniach integracyjnych, np. ogniskach,  

F. udziału w seansach filmowych, koncertach, wernisażach, spektaklach teatralnych, 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi innych imprezach organizowanych, np.  w Centrum Kultury 

lub Muzeum Ziemi Błońskiej 

G. uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego  

H. innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

3.Organizatorem wyjść poza teren szkoły jest nauczyciel danego przedmiotu. 

4.W zorganizowaniu wyjścia poza teren szkoły nauczyciel może współpracować ze 

stowarzyszeniami, organizacjami, innymi podmiotami. 

5.Za wyjście rozumiemy realizację zajęć poza terenem szkoły trwające nie dłużej niż 3 

godziny lekcyjne. 

6.Spacery/wyjścia są inicjowane i realizowane przez nauczycieli w ramach danego 

przedmiotu, przedmiotów pokrewnych lub zajęć dodatkowych w celu uzupełnienia i 

uatrakcyjnienia realizowanego programu. 

7.Spacery/wyjścia odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych lub dodatkowych i nie wymagają 

procedury wycieczki i zgody rodziców. 

8.Uczestnikami wyjść i spacerów mogą być uczniowie klas I-VIII.   

9.Każdy spacer/wyjście nauczyciel jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły i odnotować 

w rejestrze wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły 

10. Rejestr wyjść grupowych zawiera: 

 datę, 



 miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, 

 cel lub program wyjścia, 

 miejsce i godzinę powrotu, 

 imiona i nazwiska opiekunów, 

 liczbę uczniów oraz 

 podpisy opiekunów i dyrektora szkoły. 

11. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel, z zachowaniem poniższych zasad: 

A. podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden opiekun 

nad grupą do 24 uczniów, 

B. podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien sprawować 

jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów, 

C.w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona może zmienić 

liczbę opiekunów 

Organizacja spacerów i wyjść poza teren szkoły. 

1.Nauczyciel przekazuje informacje uczniom na temat miejsca i celu spaceru/wyjścia. 

2.Do zadań opiekuna wyjścia należy: 

A. dokonanie wpisu do „Rejestru wyjść grupowych uczniów”, a w przypadku wyjścia na 

zawody sportowe, dodatkowo, karty zgłoszenia na zawody. 

B. odnotowanie wyjścia w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszczają uczestnicy 

wyjścia.  

C. sprawowanie opieki nad uczniami, 

D. zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia, 

E. organizowanie transportu, 

F. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

G. odebranie zgody od rodziców/prawnych opiekunów uczniów w przypadku zawodów 

sportowych i dołączenie jej do karty zgłoszenia zawodów sportowych. W przypadku 

pozostałych wyjść zgoda rodziców/prawnych opiekunów nie jest wymagana. 

2.Podczas spaceru/wyjścia obowiązuje przestrzeganie: 

A)norm kulturalnego zachowania; 

B)zasad bezpieczeństwa; 

C)zasad zachowania się w miejscach publicznych. 

3.Ubiór dzieci powinien być adekwatny do panujących w czasie spaceru/wyjścia warunków 

atmosferycznych. 



4.Podczas spaceru/wyjścia uczeń ma obowiązek: 

A)reagować na umówione z nauczycielem sygnały, 

B)sygnalizować nauczycielowi swoje potrzeby fizjologiczne; 

C)informować opiekuna o złym samopoczuciu, skaleczeniu, wypadku itp.; 

D)dbać o rzeczy swoje oraz kolegów i koleżanek. 

5.Uczestnikowi spaceru/wyjścia nie wolno: 

A)oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela, 

B)zaśmiecać środowiska,  

C)niszczyć mienia społecznego; 

D)zrywać roślin oraz płoszyć i krzywdzić zwierząt. 

6.Koszty szkód materialnych dokonanych przez ucznia pokrywają rodzice. 

 

Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

występach.  

1.Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach oraz artystyczne występy uczniów poza 

szkołą nauczyciel prowadzący zgłasza dyrektorowi szkoły minimum z trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

2.Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia listy uczniów biorących udział w 

konkursie/występie oraz odnotowania faktu w rejestrze wyjść ( jeżeli konkurs/zawody/ 

występ odbywa się na terenie miasta Błonia) lub karty wycieczki (jeżeli konkurs/ występ 

odbywa się poza terenem miasta Błonia). 

3.Udział dzieci w konkursach i występach pozaszkolnych wymaga zgody rodziców oraz 

dyrektora szkoły. 

4.Koszty przejazdu na konkurs/występ pokrywa Rada Rodziców. 

5.Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w konkursach/ występach poza 

terenem Błonia zobowiązany jest pobrać delegację w sekretariacie szkoły. 

 

Udział uczniów w zawodach sportowych 

 

1. Udział w zawodach sportowych jest przywilejem uczniów.  

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 oraz pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna dziecka). 



5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów 

sportowych, na których się znajdują.  

6. Opiekunem uczniów biorących udział w zawodach jest nauczyciel wychowania fizycznego 

lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

7. Opiekun uczniów biorących udział w zawodach w terminie 2 dni przed zawodami składa 

kartę udziału w zawodach oraz kartę wycieczki (jeśli zawody maja miejsce poza terenem 

Błonia).  

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

udziału w zawodach.  

9. Opiekun wyjazdu ma obowiązek każdorazowo poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) o planowanym wyjeździe na zawody sportowe.  

10. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjazdu na zawody sportowe jest szkoła.  

11. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły przy korzystaniu ze 

środków lokomocji opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.  

12. Dopuszczalny jest przejazd na zawody z rodzicem i odbiór z zawodów przez rodzica. 

Zgoda rodzica na piśmie u opiekuna wyjazdu.  

13.Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.  

14. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem z 

każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

15. Podczas wyjazdów, wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzegać zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach.  

16. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się wg harmonogramów zawodów  

17. W ramach usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach uczniom biorącym udział w 

zawodach sportowych opiekun  zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników na 

tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.  

18. W razie wcześniejszego przybycia uczniów z zawodów wracają oni na kolejne lekcje.  

19. Jeśli wyjazd jest późniejszy dzieci przychodzą na pierwsze zajęcia.  



Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą stosowane kary zgodnie z WSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REGULAMIN UCZESTNIKA ZAWODÓW  

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest::  

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

2. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.  

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

5. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

życiu i zdrowiu uczestników zawodów.  

6. Dostosować się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach odbywania się 

zawodów sportowych (hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko szkolne, stadion, itp. ).  

7. Wszyscy uczestnicy zawodów stosują się do zaleceń kierownika i opiekunów .  

8. Zgłaszać opiekunowi zawodów wszelkie objawy złego samopoczucia.  

9. W razie zaistnienia wypadku uczestnicy zawodów zachowują spokój i nie utrudniają 

udzielania pomocy medycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo 

naszego/mojego dziecka *) __________________________________________..  

                                                                imię i nazwisko dziecka klasa  

w zawodach sportowych _______.____________..___________. ,  

które odbędą się w dniu (dniach) ____________.w ______________...  

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu 

zawodach.  

Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby.  

Wyjazd spod szkoły godzina:……………………………………………….  

Planowany powrót około godziny:………………………………………….  

Nauczyciel sprawujący opiekę na zawodach:……………………………….. 

 

Podpis Rodzica 



 

 


