
REGULAMIN

zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej 
„STARtujemy i rośniemy” 

realizowanych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Starachowice.

 



I. Informacje ogólne

Projekt  „STARtujemy  i  rośniemy”  jest  realizowany  w  formie  zajęć  sportowych  z  elementami
gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej  dla  dzieci  z  klas  I-III  w szkołach dla  których organem
prowadzącym jest Gmina Starachowice:

1) SP nr 6, ul. Moniuszki 117 – 2 grupy,
2) SP nr 9, ul. Oświatowa 5 – 2 grupy,
3) SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Armii Krajowej 1 – 4 grupy,
4) SP nr 12, ul. Słoneczna 1a – 6 grup,
5) SP nr 13, ul. Prądzyńskiego 2 – 4 grupy.

Zajęcia  realizowane  są  ze  środków  Ministerstwa  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu
(Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) w wysokości 12.100 złotych oraz środków z budżetu
Gminy Starachowice w wysokości 12.230 złotych. Od uczestników nie pobierane są żadne opłaty –
zajęcia są bezpłatne.

Niniejszy Regulamin zawiera  informacje o  projekcie  i  określa  zasady rekrutacji  i  uczestnictwa
w projekcie. Każdy uczestnik zajęć oraz rodzic / opiekun zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

II. Cele projektu

– profilaktyka wad postawy,
– zachęcenie dzieci do regularnej aktywności ruchowej,
– nauka zdrowego trybu życia,

III.Czas trwania projektu

Projekt  będzie  realizowany w 2021  roku  w okresie  od  kwietnia  do  czerwca  oraz  po  przerwie
wakacyjnej w okresie od września do listopada.

Grupa  ćwiczeniowa  może  liczyć  maksymalnie  12  uczniów.  W  grupie  mogą  się  znajdować
uczniowie z różnych klas. 

Częstotliwość zajęć – zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Uczeń może korzystać z zajęć wyłącznie w szkole do której uczęszcza.

Zajęcia  będą  prowadzić  nauczyciele  wychowania  fizycznego  zatrudnieni  w  danej  szkole
i posiadający kwalifikację do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Łącznie projektem
zostanie  objętych  216  uczniów  w 18  grupach  ćwiczeniowych.  Odbędzie  się  306  godzin  zajęć
(18 grup x 17 tygodni).

Szczegółowy harmonogram zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły, będzie podany do wiadomości
rodzicom/opiekunom.



IV. Uczestnicy projektu

Projekt  jest  skierowany  do  uczniów  obecnych  klas  I  i  II  (od  kwietnia  do  czerwca)
i przyszłorocznych uczniów klas II i III (od września do listopada).

Pierwszeństwo do udziału w projekcie posiadają uczniowie:
1) posiadający stosowne wskazania lekarskie,
2) wskazani  do objęcia  wsparciem przez pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela  wychowania

fizycznego,
3) z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała i przewlekłymi zaburzeniami stanu

zdrowia,
4)  z obniżonym poziomem ogólnej sprawności fizycznej,

Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona.

W przypadku wolnych miejsc możliwy jest udział w zajęciach uczniów klas starszych.

V. Zasady rekrutacji

Gmina  Starachowice  i  szkoły  uczestniczące  w  projekcie  publikują  na  swoich  stronach
internetowych informację o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie. Czas trwania rekrutacji
nie może być krótszy niż 7 dni.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w szkole do której uczęszcza dziecko. Formularz wypełnia
rodzic / opiekun dziecka i składa w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu dziecka do grupy ćwiczeniowej decyduje: dyrektor szkoły po konsultacji z pielęgniarką
szkolną i  nauczycielem wychowania fizycznego. Dyrektor  uwzględnia wyniki badań lekarskich,
rodzaj schorzeń zgłoszonego ucznia, jego poziom sprawności fizycznej, informacje przedstawione
przez rodzica w formularzu zgłoszeniowym.

Listę dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie dyrektor szkoły przesyła do Organizatora –
Gminy Starachowice.

W przypadku rezygnacji z zajęć ucznia zakwalifikowanego / uczestniczącego w projekcie na jego
miejsce może być przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

VI. Obowiązki i prawa uczestników projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie są zobowiązani do:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
2) uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju (koszulka, spodenki, zamienne obuwie

sportowe). Zabronione jest noszenie jakiejkolwiek biżuterii i wszelkich ozdób,
3) przestrzegania  przepisów  porządkowych  obowiązujących  na  terenie  obiektu  sportowego

i szkoły oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia,
4) informowania  nauczyciela  o  swojej  każdorazowej  niedyspozycji  przed  przystąpieniem

do zajęć lub w ich trakcie,
5) stosowania zasad fair-play w rywalizacji i zabawie.



Uczniowie  biorący  udział  w  projekcie  mają  prawo  do  uzyskania  w  każdej  sprawie  pomocy
ze strony nauczyciela.

Rodzice / opiekunowie uczniów uczestniczących w projekcie są zobowiązani do:
1) podawania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach

do  wykonywania  ćwiczeń.  Stawienie  się  dziecka  na  zajęciach  sportowych
jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach,

2) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach,
3) zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć,
4) kontaktu  telefonicznego  lub  osobistego  z  nauczycielem  prowadzącym  zajęcia  na  jego

prośbę,
5) kontrolowania dziecka w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia są zobowiązani do:
1) zapoznania  uczniów  z  zasadami  bezpieczeństwa  obowiązującymi  w  trakcie  ćwiczeń

każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć,
2) dokumentowania  w  dzienniku  zajęć,  prowadzonego  odrębnie  dla  każdej  grupy,

ich przebiegu i frekwencji uczniów,
3) odmowy  uczestnictwa  w  zajęciach  uczniowi,  który  nie  posiada  odpowiedniego  stroju

sportowego lub gdy zachodzą inne przeciwwskazania do dopuszczenia do zajęć,
4) udzielania pomocy w każdej sprawie, z którą zwracają się uczniowie i rodzice/opiekunowie

związanej z realizacją projektu,
5) informowania rodziców / opiekunów o wszelkich sytuacjach dotyczących ich dziecka.

Nauczyciele prowadzący zajęcia mają prawo do badania oglądowego postawy ciała ucznia.

VII. Przetwarzanie danych osobowych – RODO

1. Organizator  /  szkoły podstawowe będą przechowywać dane  osobowe w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

2. Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  załącznik
do Regulaminu.

VIII. Pozostałe postanowienia

1. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach uczeń zostaje skreślony
z listy uczestników zajęć.

2. Rezygnację z udziału dziecka w projekcie rodzic / opiekun składa na piśmie do dyrektora
szkoły.

3. Na miejsce dzieci skreślonych z listy zajęć i rezygnujących z udziału w projekcie mogą być
zakwalifikowane dzieci z listy rezerwowej.



4. Rodzic  /  opiekun prawny wyraża  zgodę,  aby w trakcie  zajęć  sportowych z  elementami
gimnastyki korekcyjnej była gromadzona dokumentacja fotograficzna oraz wyraża zgodę
na  rozpowszechnianie  wizerunku  uczestnika  zajęć  na  zdjęciach  w  ramach  stron
internetowych  jak  również  publikacji  wydawanych  drukiem  wyłącznie  na  potrzeby
realizacji zadania.

5. Wszelkie uwagi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do nauczyciela.
6. Realizacja  zajęć  odbywać  się  będzie  z  zachowaniem  wszelkich  zasad  bezpieczeństwa

i w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia,  Ministra  Nauki  i  Edukacji  i  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Wszelkie zmiany Regulaminu i informacje dotyczące realizacji projektu będą przekazywane

uczestnikom i rodzicom / opiekunom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora zajęć lub szkoły podstawowej.

9. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.
10. Z  ramienia  Organizatora  projekt  koordynuje  Referat  Edukacji,  Kultury,  Sportu,

Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach. 

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA
     STARACHOWICE

        /-/
        Marek Materek



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. UE L 119.1 – dalej RODO

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Prezydent Miasta Starachowice 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym
możesz  się  skontaktować  w  sprawach  ochrony  swoich
danych osobowych pod numerem telefonu 41 273 82 18,
e-mail  wojciech.gawecki@starachowice.eu  lub  pisemnie
na adres siedziby.  

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Określono cele przetwarzania twoich danych. Twoje dane
przetwarzane będą:

1. na podstawie twojej zgody (podstawa z art. 6 ust.
1  lit.  a  RODO).  W każdej  chwili  przysługuje  Ci
prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie
Twoich  danych osobowych,  ale  cofnięcie  zgody
nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH Twoje  dane  osobowe  zostaną  lub  mogą  zostać
przekazane  instytucjom  upoważnionym  na  podstawie
przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Twoje  dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz

otrzymania ich kopii,
b) prawo  do  sprostowania  (korygowania)  swoich

danych,
c) prawo  do  usunięcia  danych,  ograniczenia

przetwarzania danych,
d) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec

przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie
podejmował  wobec  Ciebie  zautomatyzowanych  decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

   Administrator Danych Osobowych
                                                                                                                                     Prezydent Miasta Starachowice


