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&1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Spartakiada Przedszkolaków jest przedsięwzięciem realizowanym przez Przedszkole 

Publiczne w Nowych Iganiach. 

2. Spartakiada Przedszkolaków będzie realizowana 13 czerwca 2022 r. na terenie placówki 

przedszkolnej w Nowych Iganiach. 

3. Spartakiada ma zasięg gminny, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne placówki 

znajdujące się na terenie Gminy Siedlce. 

4. Spartakiada podzielona jest na dwie kategorie wiekowe:  

grupa I: przedszkole (dzieci do szóstego roku życia) 

grupa II: uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. 

5. W spartakiadzie mogą wziąć udział zawodnicy, za zgodą prawnych opiekunów i niemające 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

6. Każda placówka może zgłosić po jednej drużynie z każdej kategorii wiekowej, składającej się  

z 10 zawodników oraz nauczyciela – opiekuna. 

7. Każda drużyna przyjmuje swoją nazwę, zawodnicy z danej drużyny muszą posiadać 

jednakowe koszulki. 

8. Drużyny zobowiązane są przygotować: strój sportowy + obuwie. Dopuszcza się transparent 

z nawą drużyny, jeden okrzyk „bojowy”.  

9. Zmagania sportowe odbędą się na terenie Przedszkola w Nowych Iganiach,                         na 

zewnątrz na boisku sportowym lub w razie niepogody w środku placówki            (hala 

sportowa). 

10. Spartakiada – należy przez to rozumieć Spartakiadę Przedszkolaków, czyli zmagania 

sportowe dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.  

11. Uczestników Spartakiady – należy przez to rozumieć placówkę, która zgłosiła swój udział  w 

Spartakiadzie. 

12. Zawodnik – należy przez to rozumieć członka drużyny przedszkolnej/szkolnej. 



Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

- umiejętności organizacyjne zespołu, 

- znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy, 

- sprawność ruchową dzieci, celowość ich ruchów, 

- postawę dziecka w trakcie „zdrowej rywalizacji”, 

- zaangażowanie w działanie, 

- spryt, szybkość wykonywanych konkurencji, 

 

&2  

Cele Spartakiady 

 

Celami Spartakiady jest: 

- propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,  

- zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,  

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,  

- rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,  

- tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, 

- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, 

- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, 

- wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Część główna - konkurencje sportowe  

Grupa I  

Przedszkole: 

1.  „Koszykarze” – rzut woreczkiem do celu. Cel – kosz na ziemi, oddalony od dziecka o 2 m. Każdy 

uczestnik z drużyny (10 dzieci) wykonuje jeden rzut. Jeden rzut to jeden punkt. Wygrywa drużyna, 

która zbierze najwięcej punktów. 

2. „Kto pierwszy” – turlanie piłki koszykowej między pachołkami, do ostatniego pachołka.       Drogę 

powrotną dziecko pokonuje biegnąć z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, 

ustawiając się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze 

znowu będzie na początku. 

3. „Krążące hula hop” – podawanie hula hop nad głowami. Drużyny ustawiają się gęsiego. Pierwszy 

zawodnik na sygnał podaje górą hula hop, gdy ostatnie dziecko otrzyma koło, biegnie   z nim na 

początek i podaje następnemu. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze 

znowu będzie na początku. 

4. „Hokeiści” – trafienie krążkiem hokejowym przy pomocy kija do bramki. Bramka oddalona jest 

od dziecka o 4 m. Każdy uczestnik z drużyny wykonuje jeden rzut, jeden rzut to jeden punkt. 

Wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej punktów. 

5. „Gąsienica” – tor przeszkód. Tor przeszkód złożony z: przejście przez szarfę, pełzanie po ławeczce 

z użyciem siły rąk, przejście przez hula hop, powrót biegiem do drużyny, uderzenie    w dłoń 

następnego zawodnika. Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy zadanie. 

6. „Tunel” – toczenia piłki. Dzieci ustawione gęsiego, co 0,5 m z rozszerzonymi nogami turlają piłkę 

w tunelu z nóg. Pierwszy zawodnik na sygnał toczy piłkę do zawodników ustawionych      z tyłu. 

Ostatni zawodnik chwyta piłkę na końcu tunelu i biegnie z nią na początek by znów poturlać. 

Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy zadanie 

7. „Sztafeta piłeczek” -  uczestnicy zabawy siedzą w rzędzie, przed pierwszą osobą jest pojemnik    z 

piłeczkami, za ostatnią– puste naczynie. Każdy uczestnik ma w ręku jednorazowy kubek. Pierwsza 

osoba nabiera kubeczkiem jedną piłeczkę, podaje następnej do kubeczka, ostatnia wrzuca piłeczkę 

ze swojego kubeczka do przygotowanego naczynia. Konkurencja zostaje zakończona w momencie 

opróżnienia pojemnika stojącego przed pierwszym zawodnikiem. 

 
 



Grupa II  

klasy I – III Szkoły Podstawowej: 

 

1. Sokole oko – rzut do celu. Każdy zawodnik wykonuje 3 rzuty woreczkami do obręczy (uczniowie 

klas  wykonują rzut z odległości 2m). 

2. Skoki łączone w dal z miejsca (każdy zawodnik wykonuje skok w dal z miejsca , każdy kolejny 

zawodnik rozpoczyna od śladu zaznaczonego za piętą wcześniejszego zawodnika). 

3. Stonoga (uczniowie stoją w rzędzie, na sygnał ostatni zawodnik przechodzi pod nogami 

wszystkich uczestników i ustawia się na początku). Konkurencja na czas. 

4. Tor przeszkód – na torze umieszczone są kolejno: 

 szarfa – przez, którą trzeba przejść 

 laska – którą trzeba wbić w ziemię i zrobić okrążenie jednocześnie ją trzymając 

 obręcz – przez, którą trzeba przejść 

 piłka – na której trzeba usiąść i wrócić do mety. 

  Konkurencja na czas. 

5. Skoki w  workach -  uczestnicy zakładają na nogi worki, które sięgają im do wysokości bioder. 

W tym worku, trzymając go za górne rogi, muszą doskakać do mety. Konkurencja na czas. 

6. Wyścigi matematyczne - zwykły odcinek do przebiegnięcia a na końcu kartka z prostymi 

zadaniami matematycznymi. Biegnie zawodnik, który ma w ręku mazak, rozwiązuje jedno 

obliczenie i wraca z mazakiem do drużyny. Przekazuje mazak następnej osobie, a ta wykonuje 

to samo co poprzednia i tak dalej, aż do momentu kiedy wszyscy skończą. Oprócz punktacji za 

szybkość, punktowana będzie  poprawność obliczeń. 

 

§ 4  

Zasady uczestnictwa  

 

1. W Spartakiadzie rywalizują drużyny w dwóch kategoriach wiekowych składających się       z 

przedszkolaków do szóstego roku życia (będących w grupach sześciolatków) oraz uczniów 

klas I – III Szkoły Podstawowej. 

2. Do udziału w Spartakiadzie Uczestnicy zgłaszają 10 – osobowe drużyny wraz                       z 

nauczycielem – opiekunem.  

3. Zgłoszenie drużyn odbywa się osobiście w placówce w Nowych Iganiach, bądź drogą 

mailową na adres: przedszkole.noweiganie@onet.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Worek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_biodrowy


stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznika nr 2 (dostępne 

poniżej). 

4. Placówka wyznacza sobie dokładny termin przebiegu imprezy sportowej, na 13.06.2022 r.    - 

kategoria Przedszkola godz.10.00,  

- kategoria Szkoła Podstawowa godz. 13.00. 

5. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 31.05.2022 r. 

 

§ 5 

Przebieg zawodów 

 

1. W dniu zawodów drużyna przybywa wraz z opiekunem na miejsce rywalizacji.                Nad 

bezpieczeństwem drużyny w trakcie zawodów czuwa jej opiekun.  

2. W zawodach w charakterze kibiców może uczestniczyć pozostała społeczność przedszkolna, 

tj. kadra pedagogiczna, inne przedszkolaki.  

3. Miejscem rywalizacji będzie boisko sportowe lub sala gimnastyczna. 

4. W stosunku do zawodników wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe (płaskie). 

Ponadto zawodnicy tej samej drużyny powinni być ubrani w jednakowe kolorystycznie 

koszulki.  

5. Nad zmaganiami każdej drużyny będzie czuwał Sędzia Drużynowy. Jego zadaniem będzie 

opieka nad drużyną w trakcie zawodów, czuwanie nad prawidłowością wykonywania 

konkurencji oraz zliczanie punktów drużyny.  

6. Wszystkie konkurencje będą punktowane według schematu ustalonego wewnątrz placówki. 

Przewiduje się I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.  

7. Nad całością zmagań będzie czuwał Sędzia Główny 

8. Część wstępna 

- Powitanie 

- Przedstawienie jury 

- Zajęcie miejsc przez poszczególne drużyny 

- Działania integracyjne – rozgrzewka. Wszyscy zawodnicy wraz ze swoimi opiekunami 

ustawieni w dużym kole wykonują ćwiczenia rozgrzewkowe. 

9. Część główna - konkurencje sportowe. 

10. Podliczenie punktacji. 

11. Wyłonienie zwycięzców. Wręczenie pucharów oraz medali. 

 



 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

  

1. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego 

Regulaminu.  

2. W kwestiach nie zapisanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmują 

Organizatorzy Spartakiady.  

3.  Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola 

w Nowych Iganiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy: 

Grabarska Katarzyna 

Sobieszek Magdalena 

Dąbrowska Aneta 

Kuźma Aneta 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Spartakiady Przedszkolaków 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO „SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKÓW” 

Zgłaszamy drużynę przedszkolną do uczestnictwa w Spartakiadzie Przedszkolaków 

organizowanej przez Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach  
 

 

 

Dane teleadresowe 

zgłaszanego 

przedszkola 

Pełna nazwa przedszkola  

Adres przedszkola  

Numer telefonu do 

przedszkola 

 

Adres e-mail do 

przedszkola 

 

Dane dotyczące 

drużyny 

Nazwa Drużyny  

Imię i nazwisko opiekuna 

drużyny 

 

adres mailowy do 

opiekuna drużyny lub  

numer telefonu 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                           ……………………………………… 

                      data                                                          pieczęć i podpis dyrektora przedszkola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Spartakiady Przedszkolaków 

 
  
 
 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 
dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Oświatowy          w 
Nowych Iganiach , jego osiągnięć na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach           i 
tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz. Urz. 
UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 
  

------------------------------------------------ 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
  

  
KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 
rywalizacji sportowej na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2017 r. poz. 880). 
Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na 
rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. 
 
  

------------------------------------------------ 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejsze zgłoszenie jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji  

REGULAMINU „SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKÓW” - czyli sportowej rywalizacji. 

 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE                                                       

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NOWYCH IGRANIACH 

 BĄDŹ WYSŁAĆ NA ADRES: email: przedszkole.noweiganie@onet.pl 


