do Zarządzenia nr 16/18/19
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie
z dnia 10 stycznia 2019roku

REGULAMIN WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW
obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie
1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza
budynkiem szkoły. Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu programu w
jednym dniu.
2. Wyjścia mogą być organizowanie w formie uczestnictwa w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
b) wykładach i zajęciach warsztatowych,
c) zawodach sportowych,
d) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych,
e) imprezach i uroczystościach;
f) innych formach wskazanych przez dyrektora;
3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor,
akceptując kartę wyjścia (załącznik nr 1) lub zgłoszenie do zawodów sportowych
(załącznik nr 2).
4. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinien
sprawowaćjeden opiekun nad grupą do 30 uczniów,
b) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę
powiniensprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów,
c) w szczególnych wypadkach dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów.
5. Do zadań opiekuna wyjścia należy:
a) wypełnienie karty wyjścia poza teren szkoły (załącznik nr 1) lub,w przypadku
wyjścia na zawody sportowe, karty zgłoszenia na zawody (załącznik nr 2),
b) odnotowanie wyjścia w rejestrze wyjść,
c) sprawowanie opieki nad uczestnikami,
d) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,
e) organizowanie transportu,
f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników,
zeszczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
g) odebranie zgody od rodziców, w przypadku zawodów sportowych i dołączenie
jej do kartyzgłoszenia do zawodów sportowych (załącznik nr 3).
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w
trakciewyjścia poza teren szkoły.
7. W czasie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna.
8. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą
opiekuna.Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.
9. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.
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10. Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i
pieniędzy. Uczeń odpowiada za własny sprzęt.
11. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w
miejscachpublicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
12. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza
szkołą.
13. Zaszkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
14. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych – decydujące
zdanie ma opiekun.
15. Obowiązkiem opiekuna uczniów jest dopełnienie wszelkich czynności oraz
odnotowanie wyjścia w rejestrze wyjść grupowych, znajdującym się w sekretariacie
szkoły i uzyskanie zgody dyrektora/wicedyrektora( załącznik nr 4).
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Załącznik nr 1
(pieczątka szkoły)

KARTA WYJŚCIA
1.Data………………………………………………………………………………….
2.Godzina wyjścia……………………….……………
3.Godzina powrotu…………………………………
4.Miejsce docelowe……………………………………………………………………………
5.Cel/program…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6.Klasa………………………………………………………………………………….
7.Ilość uczestników………………………………………………………………
8.Opiekunowie (nazwisko,imię)
• ………………………………………………………...…………………………………
• ……………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece
młodzieży na czas trwania wyjścia oświadczam, że:
- znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i
młodzieży i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania,
- znany jest mi Regulamin organizacji wycieczek i wyjść obowiązujący w szkole,
- znam zakres obowiązków
Podpisy opiekunów:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
9.Lista uczestników wyjścia z podaniem imienia i nazwiska w załączeniu.

podpis opiekunapieczątka i podpis dyrektora szkoły
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LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA

L.p.

Nazwisko i Imię

Klasa

podpis opiekuna
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Załącznik nr 2
pieczątka szkoły

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW SPORTOWYCH
MIEJSCE ZAWODÓW……………………………………………………………….
TERMIN ……………………………………………………………………………….
Godzina wyjścia……………………….…………
Godzina powrotu………………………………
DYSCYPLINA ………………………………………………………………………..
LISTA UCZESTNIKÓW:
Nr

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Uwagi

Oświadczam, że posiadam zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznióww
zawodach sportowych.

………………………………………………
podpis nauczyciela

podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Znając stan zdrowia swojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) (klasa)
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
na uczestnictwo mojego/mojej syna/córki
w zawodach sportowych
………………………………………..…………………………………………………………
(podać jakich)
w dniu ..………………….

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka
 upoważniam
 nie upoważniam
opiekunów do podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy medycznej.
…….....................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

6

Załącznik nr 4
REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW
l.p

Data
wyjścia

Miejsce i
godzina
wyjścia/zbiórki

Cel lub
program
wyjścia

Miejsce
i
godzina
powrotu

Imiona i
nazwiska
opiekunów

liczba
uczniów

Podpisy
opiekunów

Podpis
dyrektora

Uwagi
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