
 

 

Regulamin konkursu na Najlepszego Sportowca  

Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie 

W trakcie trwania roku szkolnego odbywa się konkurs podczas, którego zostanie wyłoniony najlepszy 

sportowiec w kategorii dziewcząt i chłopców. Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród 

dzieci i młodzieży oraz wyłonienie ucznia, który osiągnie najwyższą liczbę punktów podczas rocznej edycji 

Mistrzostw Szkoły. Najlepszy Sportowiec otrzymuje medal i nagrodę rzeczową. Organizatorami konkursu są 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

Punktacja: 
1 miejsce – 12 punktów 
2 miejsce – 10 punktów 
3 miejsce – 8 punktów 
4 miejsce – 6 punktów 
5-6  miejsce – 4 punkty 
7-8  miejsce – 2 punkty 
pozostałe miejsca – 1 punkt 
Za ustanowienie rekordu szkoły przyznawane jest dodatkowo 6 punktów 
 
Dyscypliny sportowe przeprowadzane podczas Mistrzostw Szkoły: 

 Tenis stołowy 

 Badminton 

 Szachy 

 Pływanie 

 Ringo 

 Piłka nożna 

 Narciarstwo 

 Piłka siatkowa  

 Streetball 

 Molkky 

 Czwórbój LA 

 Biegi na orientację 

 Skok wzwyż 

W pływaniu będzie brany pod uwagę tylko najlepszy wynik z 2,3 lub 4 stylów pływackich. W przypadku gdy 

uczeń dostanie 12 punktów w stylu dowolnym, a w stylu klasycznym zajmie miejsce 3 to osoba, która 

będzie na miejscu 4 i dalej nie przesuwa się wyżej.  

W przypadku jednakowej liczby punktów lub innych uzasadnionych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego okoliczności komisja może wybrać odpowiednio dwie dziewczyny lub dwóch chłopców, którzy 

otrzymają tytuł Sportowca Szkoły.  

Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się  
w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego 
zachowania.  
 
Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu. 

Zajęcie miejsc 1 -3 w klasyfikacji końcowej w konkursie na Najlepszego Sportowca Szkoły podnosi ocenę z 

wychowania fizycznego o jeden stopień. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania 

kwestii spornych nie objętych regulaminem.  


