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REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH  

I ROZRYWKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 24  

IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY 
 

 

 

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH 

 

 1.Organizator imprezy sportowej odbywającej się na terenie szkoły powinien uzyskać zgodę  

    Dyrektora na jej przeprowadzenie. 

 2.Szkolne imprezy sportowe muszą odbywać się tylko pod nadzorem nauczyciela   

    wychowania fizycznego, bądź instruktora danej dyscypliny sportowej. 

 3.W zawodach sportowych mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy posiadają zdolność  

   do ćwiczeń fizycznych, potwierdzoną  przez pielęgniarkę szkolną. 

 4.Uczeń powinien każdorazowo powiadomić rodziców o udziale w  zawodach sportowych,   

    zaś na udział w imprezie poza terenem szkoły powinien uzyskać pozwolenie na piśmie. 

 5.Uczestnika zawodów sportowych obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie    

    sportowe z białą podeszwą. 

 6.Uczeń przebiera się w szatni, gdzie jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku  

    w tym pomieszczeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe     

przedmioty pozostawione w szatni. 

 7.Organizator zapewnia opiekę, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz  

    zapewnia warunki  do ich przestrzegania. 

 8.Organizator i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za siebie, swój sposób  

     zachowania, ubiór, a także za osoby zaproszone spoza szkoły.  

 9.Uczestnik imprezy powinien przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz  

     zasad „fair play” w czasie rywalizacji sportowej. 

10.Każdy uczeń ma obowiązek słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez 

organizatora imprezy. 

11. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, naprawienie  

     wyrządzonych  szkód  materialnych. 

12.W czasie zawodów sportowych na sali powinna przebywać pielęgniarka szkolna lub   

     osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

13.W przypadku odniesienia przez ucznia poważniejszego urazu lub kontuzji, organizator  

     imprezy powinien wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić rodziców lub   

     opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. 

14.Za przebieg imprezy sportowej w całości odpowiedzialny jest jej organizator. 
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REGULAMIN ZABAW SZKOLNYCH  

( ANDRZEJKI, DYSKOTEKI KLASOWE I SZKOLNE, ZABAWA 

KARNAWAŁOWA, ITP. ) 

 

1. Uczestnikami zabawy szkolnej są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40, Gimnazjum 

nr 31 i XII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Wyjątek mogą stanowić 

organizatorzy oprawy imprezy. 

2. Czas trwania zabawy szkolnej organizator uzgadnia z dyrektorem szkoły 

(maksymalnie do godz. 20.00). Wyjątek stanowią: STUDNIÓWKA i  BAL 

GIMNAZJALNY. 

3. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas zabawy uczniów opiekę musi 

sprawować co najmniej jeden nauczyciel. Maksymalnie może on sprawować opiekę 

nad 30 osobami. 

4. Na 7 dni przed planowaną zabawą organizator uzgadnia termin i godziny 

dyskoteki z dyrektorem, a następnie przekazuje rodzicom do podpisu pisemne zgody 

na udział dziecka w imprezie szkolnej według wzoru zamieszczonego w niniejszym 

regulaminie. Zgoda powinna być dostarczona organizatorowi zabawy szkolnej 

najpóźniej na 3 dni przed nią. 

5. Na 7 dni przed planowaną zabawą organizator powiadamia STRAŻ MIEJSKĄ o 

imprezie. 
6. Na zabawie obowiązuje obuwie zmienne (nie dotyczy: STUDNIÓWKI  i  BALU 

GIMNAZJALNEGO). 

7. Na zabawie nie obowiązują mundurki szkolne. 

8. Na zabawach szkolnych, w poszczególnych poziomach klasowych, uczniowie są 

odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej muzyki. 

Nauczyciel- organizator ma obowiązek sprawdzić teksty i rodzaj muzyki. Uczniowie 

są odpowiedzialni za sprzęt muzyczny. 

9. Po zakończeniu zabawy szkolnej uczniowie są zobowiązani do posprzątania oraz 

ustawienia krzeseł i stolików na właściwe miejsca. 

10. W czasie zabawy szkolnej zakazane są niebezpieczne zabawy oraz postępowanie 

zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. wchodzenie na 

krzesła, stoły, otwieranie okien, itp.). 

11. Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych 

przedmiotów (jak np. noże, butelki, kije, itp.). Przedmioty wartościowe wnoszone są 

na własną odpowiedzialność. 

12. Przed, w czasie i po zabawie jest całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających i energetyzujących. 

13. W wypadku podejrzenia o posiadanie lub zażycie wymienionych w punktach 11. i 12. 

przedmiotów i środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców lub 

policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole.  

14. W czasie zabaw szkolnych obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania oraz 

odpowiedniego stroju i wyglądu. 

15. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w 

imprezie szkolnej lub naganą Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych 

zabawach aż do odwołania. 

16. Uczeń nie może opuszczać budynku w trakcie imprezy. 

17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu 

Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika zabawy, dzwoniąc po rodziców 

ucznia lub też – w przypadku takiej konieczności- po policję. 
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ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO 

UCZNIA W ZABAWIE SZKOLNEJ 

 

 

Ja………………………………………………………….jako rodzic/ prawny opiekun* 
                       (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna )  
 

mojego dziecka ………………………………………………………………. 
                                                                                      ( imię i nazwisko ucznia )  
 

ucz. kl. …………….. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu ………….. 

 

w godz. ……………… w zabawie szkolnej, która odbędzie się w budynku Zespołu Szkół  

 

nr 24 w Bydgoszczy. 

 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu /  

 

odbiorę dziecko osobiście *.  

 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

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

                                                                                     ( data i podpis rodzica ) 

 

 


