REGULAMIN SZKOLNYCH IGRZYSK SPORTOWYCH W ROKU
SZKOLNYM 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W
STARGARDZIE

Cele:








popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania
stwarzanie sytuacji, w których uczniowie identyfikują się ze społecznością klasy
mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz lepszych
wyników sportowych
stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym
uzdolnionym ruchowo
wdrażanie zasady fair – play
integracja środowiska szkolnego

System punktowania:
1. W konkurencjach drużynowych ustala się kolejność na podstawie rozgrywek o
mistrzostwo szkoły.
2. Ostateczna punktacja polega na sumowaniu wszystkich punktów zdobytych przez
uczniów danej klasy.
3. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zajmuje pierwsze miejsce. Każdy
uczeń może zdobyć punkty dla swojej klasy uczestnicząc w zawodach sportowych
indywidualnych i zespołowych wg kalendarza imprez.

Międzyklasowe zawody w konkurencjach indywidualnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Lokata
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
udział w zawodach

Ilość punktów
5
3
2
1

Międzyklasowe zawody drużynowe:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokata
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 miejsce
6 miejsce
7 i dalsze

Ilość punktów
8
6
5
4
3
2
1

Zasady punktacji:
Wszystkie zdobyte punkty nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne imprezy sportowe
zgłaszają nauczycielowi koordynatorowi.
Podliczenia punktacji dokonuje się po zakończeniu rozgrywek w danej dyscyplinie sportowej.
Informacja wywieszana będzie w gablocie sportowej oraz na szkolnej stronie internetowej.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do poszczególnych dyscyplin sportowych przyjmować będą nauczyciele
wychowania fizycznego i przekazywać koordynatorowi rozgrywek. Zgłoszenie do rozgrywek
musi mieć formę pisemną. Informacje o poszczególnych rozgrywkach zamieszczane będą w
gablocie sportowej, na stronie internetowej oraz w systemie LIBRUS.
Klasyfikacje :
Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla poszczególnych poziomów klas.
1.
2.
3.
4.

Klasy 4
Klasy 5-6
Klasy 7-8
Klasy 3 Gimnazjum

Zestaw dyscyplin sportowych dla poszczególnych poziomów klas:
Klasy 4 – gra w dwa ognie – drużyny mieszane, piłka nożna halowa – drużyny mieszane,
siatkarska „rzucanka”- drużyny mieszane, unihokej drużyny mieszane, mini koszykówka –
drużyny mieszane, tenis stołowy ( rozgrywki indywidualne) osobno chłopcy i dziewczęta.
Klasy 5-6 – gra w dwa ognie – drużyny mieszane, unihokej dziewcząt, unihokej chłopców,
mini koszykówka chłopców, mini koszykówka dziewcząt, piłka nożna halowa chłopców,
piłka nożna halowa dziewcząt, mini siatkówka dziewcząt, mini siatkówka chłopców, tenis
stołowy dziewcząt, tenis stołowy chłopców.

Klasy 7-8-piłka nożna halowa chłopców, piłka nożna halowa dziewcząt ,unihokej dziewcząt,
unihokej chłopców, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, koszykówka dziewcząt,
koszykówka chłopców, tenis stołowy dziewcząt, tenis stołowy chłopców.
Klasy 3 gimnazjum - piłka nożna halowa chłopców, piłka nożna halowa dziewcząt ,unihokej
dziewcząt, unihokej chłopców, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, koszykówka
dziewcząt, koszykówka chłopców, tenis stołowy dziewcząt, tenis stołowy chłopców.
Nagrody:
Zwycięskie klasy w poszczególnych poziomach na koniec roku szkolnego otrzymają
pamiątkowe puchary i dyplomy.
Postanowienia ogólne:
Regulaminy poszczególnych rozgrywek, kalendarz rozgrywek oraz forma ich
przeprowadzenia ogłoszona zostanie po przyjęciu zgłoszeń od poszczególnych klas.
Zainteresowane klasy zostaną poinformowane poprzez ogłoszenia na stronie internetowej
szkoły, w gablotce wyników sportowych oraz poprzez system LIBRUS.

