
REGULAMIN 

 „Dnia sportu” 

 

Szkoła Podstawowa nr 381 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie ogłasza dzień 31.05.2022 Dniem 

Sportu, w trakcie, którego odbędą się zawody sportowe dla klas 4-8. Akcja ma na celu propagowanie 

aktywnego stylu życia, promowanie zasady fair play oraz uczczenie Dnia Dziecka. 

 

§ 1 

Organizator „Dnia Sportu” 

 

Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 381 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie. 

Odpowiedzialni za organizację są: p. Anna Długokęcka, p. Sylwia Gałęzowska, nauczyciele 

wychowania fizycznego. 

 

 

§ 2 

Cele „Dnia Sportu” 

 

1. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

2. Kształtowanie postawy fair play u uczniów. 

3. Zapoznanie uczniów z pozytywnymi hasłami promującymi zdrowy styl życia, pozytywną 

rywalizację. 

4. Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy 

5. Propagowanie rywalizacji w atmosferze szacunku i radzenia sobie z niepowodzeniami. 

 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. W dniu 31.05.2022  (wtorek)  dwie pierwsze godziny lekcyjne odbywają się zgodnie z planem 

lekcji (8:00 – 9:40).  

2. Konkurencje sportowe odbędą się na ternie boiska OSiR. 

3. Zawody trwają od 9:50 – 12:30. Uczniowie pod opieką nauczycieli przechodzą na boisko 

OSiR za „balonem”. 



4. Uczniowie dostają wcześniej „Kartę Zadań” (zał. 3) do 31.05. przydzielają po 4 osoby do 

każdej konkurencji. W dniu zawodów kolejno podchodzą do stanowisk sportowych oraz 

wykonują konkurencje w ustalonych wcześniej grupach. Sędzia odpowiedzialny za dane 

stanowisko wpisuje ilość uzyskanych punktów przez grupę do „Karty Zadań”. 

5. Osoba, która została przydzielona do wybranej konkurencji, w przypadku nieobecności musi 

zostać zastąpiona inną osobą biorącą udział w tej samej konkurencji (osoba zastępująca będzie 

wykonywała dwukrotnie dane zadanie). 

6. W Dniu Sportu każdy uczeń z klasy musi wziąć udział w przynajmniej jednej 

konkurencji. 

7. Zawody kończą się wraz z oddaniem "Karty Zadań" do organizatorów bez względu czy 

drużyna (klasa) wykonała wszystkie zadania czy nie (brak "Karty Zadań" u organizatorów do 

13:00 = 0 pkt.). 

8. Zawody Dnia Sportu składają się z 12 zadań. 

9. Założeniem Dnia Sportu jest wyłonienie zwycięskiej klasy, która otrzyma nagrodę 

ufundowaną przez Radę Rodziców. 

10. W Dniu Sportu uczestniczyć będzie 10 drużyn (klas). 

11. W wyniku przeprowadzonych konkurencji oraz przyznanych punktów wyłonieni zostaną 

laureaci na poziomie klasy 4-6 i 7-8. 

12. Kapitanami drużyn klasowych są nauczyciele- wychowawcy, którzy jako jedyni posiadają 

"Kartę Zadań", dokument na którym wpisują nazwiska uczniów wykonujących 

konkurencję/zadanie oraz gdzie sędziowie wpisują wyniki potwierdzając je swoim podpisem. 

13. Drużyny klasowe w czasie Dnia Sportu startują do konkurencji/zadania ustalonego odgórnie 

przez organizatora wg. Harmonogramu (zał. 2.), natomiast dalej poruszają się indywidualnie 

wybranym harmonogramem, jednakże przystąpić do zadania mogą jedynie gdy: 

• stanowisko konkurencji/zadania jest wolne, 

• sędzia główny konkurencji/zadania jest obecny, 

• wychowawca klasy osobiście dostarczy "Kartę Zadań", 

• cała klasa jest obecna. 

14. Szczegółowe zasady poszczególnych konkurencji oraz ich punktacji zawarte są w opisie 

konkurencji/zadania (zał. 1.), który uczniowie otrzymają razem z Kartą Zadań. 

15. Punkty zdobyte przez uczniów biorących udział w konkurencjach/zadaniach sumowane są w 

jeden wynik końcowy klasy. 

16. Wynik klasy po porównaniu z wynikami wszystkich klas biorących udział w Dniu Sportu jest 

podstawą do klasyfikacji klasy na odpowiednim miejscu zgodnie z ilością zdobytych punktów. 

17. W przypadku jeśli dwie lub więcej klas zdobędą tą samą ilość punktów nastąpi dogrywka 



pomiędzy zainteresowanymi klasami w jednej, losowo wybranej przez organizatorów, 

konkurencji sprawnościowej. 

18. Decyzja sędziów prowadzących poszczególne konkurencje/zadania jest ostateczna, a w 

sytuacjach spornych decyzję podejmuje organizator Dnia Sportu. 

19. Po ogłoszeniu wyników (godzina 14:30) uczniowie mogą iść do domu. 

 

§ 4 

Ogłoszenie wyników 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w Dzień Sportu po zakończeniu pokazu talentów przygotowanego przez 

p. Roksanę Stasiakiewicz i p. Izabelę Chojnacką na Sali gimnastycznej ok godziny 14:30. 

 

§ 5 

Nagrody 

 

Nagrodą jest voucher na pizze dla całej klasy o wartości 200zł. Dwie nagrody pierwsze zostaną przy-

znane uczniom klas z najwyższym wynikiem na poziomie klas 4-6, 7-8. 

Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

Anna Długokęcka 

Sylwia Gałęzowska 

 

 


