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RAMOWY PLAN ORGANIZACJI ZAWODÓW  

 I KONKURSÓW SPORTOWYCH 

 

                                                                                                                                                                  

Przedstawiony ramowy plan organizacji zawodów sportowych i konkursów ma za zadanie uprościć 

ich zaplanowanie i przeprowadzenie. Zawiera zasób czynności do wykonania związanych z zaplanowaniem, 

przeprowadzeniem i podsumowaniem imprez, jak i sugestie czasu niezbędnego dla ich realizacji. Proponowany 

czas dla realizacji kolejnych czynności wynika z założenia, że przystępuje się do projektowania imprez      

z dużym wyprzedzeniem i minimalizuje się prawdopodobieństwo spiętrzania czynności organizacyjnych. 

          Biorąc pod uwagę fakt, że częstym elementem decyzji o organizacji imprezy jest spontaniczność, a co 

za tym idzie krótki czas do jej realizacji, proponuje się intensyfikować czynności organizacyjne. Tym samym 

należy odejść od wskazanych w trzeciej kolumnie tabeli czasów realizacji poszczególnych czynności.  

 

 

 

Organizacja zawodów i konkursów szkolnych: 

 

 co? kiedy? 

1. 
Przygotowanie harmonogramu imprez w czerwcu i jego aktualizacja 

we wrześniu. 
 

2. Ustalenie terminu zawodów lub konkursu na początku roku szkolnego 

3. Ustalenie listy organizatorów i współorganizatorów. 
na początku roku szkolnego lub 2 

miesiące przed imprezą 

4. Kosztorys i przybliżony harmonogram dalszej organizacji. 2 miesiące przed imprezą 

5. 
Ustalenie regulaminu zawodów lub konkursu oraz rozesłanie 

informacji (plakatów) do szkół. 
1 miesiąc przed imprezą 

6. 
Zorganizowanie sędziego (i drużyny do meczu pokazowego)lub jury 

konkursu 
1 miesiąc przed imprezą 

7. Przekazanie informacji do mediów. 1 miesiąc przed imprezą 

8. Zamówienie pucharów ,zorganizowanie nagród, dyplomów 3 tygodnie przed imprezą 

9. 
Zorganizowanie atrakcji w trakcie rozgrywek  lub konkursu               

(np.: występy grupy tanecznej dziewcząt) 
3 tygodnie przed imprezą 



10. Przygotowanie projektów dyplomów i podziękowań. 3 tygodnie przed imprezą 

11. Rewizja sprzętu i pomocy 2 tygodnie przed imprezą 

12. 
Ponowne wysłanie informacji o zawodach lub konkursie do 

zgłoszonych drużyn 
10 dni przed  imprezą 

13. Telefony do szkół przypominające o zawodach, konkursie 
1 tydzień przed lub 2 dni po 

terminie zgłoszeń 

14. 
Przygotowanie harmonogramu (program minutowy) zawodów, 

konkursu i wysłanie go do szkół zgłoszonych. 
1 tydzień przed imprezą 

15. Potwierdzenie informacji o zawodach w mediach. 1 tydzień przed imprezą 

16. Termin zgłoszenia drużyn. 1 tydzień przed imprezą  

17. Przygotowanie dyplomów i podziękowań. 1 tydzień przed imprezą 

18. 

Przedstawienie ostatecznego harmonogramu zawodów, listy drużyn 

podczas zebrania wszystkich osób biorących udział w organizacji 

zawodów. 

2 dni przed imprezą 

19. Dodrukowanie dyplomów. 1 dzień przed imprezą 

20. Przygotowanie poczęstunku dla opiekunów. 1 dzień przed imprezą 

21. Zebranie nagród, sprzętu, itp. w jednym miejscu. 8:00 w dniu imprezy 

22. Przygotowanie sali do rozgrywek. 8:00 w dniu imprezy 

23. Impreza.  

24. 

Sprawozdanie: 

- informacja dla Dyrekcji szkoły organizującej i szkół 

zdobywających  pierwsze trzy miejsca - przedstawienie listy 

laureatów,  

- informacja dla uczestników o zdobytych miejscach 

- oszacowanie zniszczeń. 

1 dzień po imprezie 

25. 
Informacja do mediów o odbytych zawodach – ich przebiegu i 

zwycięstwach. 
1 dzień po imprezie 

26. 

Informacja wewnętrzna: 

- radiowęzeł, 

- konferencja 

 

- 1 dzień po imprezie 

- najbliższa konferencja 

27. Podsumowanie na zakończenie roku szkolnego. konferencja plenarna 

28. Nagrodzenie uczniów i podziękowania dla nauczycieli. apel na zakończenie roku szkolnego 

 


