REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY W TRAKCIE TRWANIA
ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza terenem
szkoły, na terenie miasta lub okolic. Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu
programu w jednym dniu.
2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:
a) zajęciach wychowania fizycznego poza terenem szkoły,
b) olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych,
c) zajęciach warsztatowych, wykładach, szkoleniach,
d) zawodach sportowych,
e) seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach, wernisażach,
f) plenerach artystycznych,
g) uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego,
h) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych,
i) rekolekcjach.
3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
4. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba, z
zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden
opiekun nad zespołem klasowym,
b) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środków lokomocji opiekę powinien
sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów,
c) w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów.
5. Do zadań opiekuna wyjścia należy:
a) zgłoszenie wyjścia dyrektorowi lub wicedyrektorowi,
b) zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom poprzez zapewnienie zarówno odpowiednich
warunków organizacyjnych, jak i programowych,
c) wpisanie wyjścia do „Księgi wyjść” z podaniem: daty, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki
uczniów, celu lub programu wyjścia, imiona i nazwiska opiekunów, ilości uczniów oraz klas,
do której uczęszczają uczniowie oraz podpisy opiekunów i dyrektora. W przypadku wyjścia
określonego w punkcie 2d,b dodatkowo wypełnienie karty zgłoszenia na zawody, konkursy,
d) odnotowanie wyjścia w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszczają uczestnicy wyjścia,
e) ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia,
f) sprawowanie opieki nad uczniami,
g) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,
h) w razie potrzeby organizowanie transportu,
i) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
j) odebranie zgody od rodziców/ prawnych opiekunów uczniów (w przypadku zawodów
sportowych i konkursów) i dołączenie jej do karty zgłoszenia.
W przypadku pozostałych wyjść zgoda nie jest wymagana.
6. Podczas wyjść na pływalnię lub salę sportową, które objęte są nadzorem pedagogicznym przez
dokumentowanie ich w dzienniku lekcyjnym nauczyciele zapewniają opiekę zgodnie z
regulaminem wyjść i regulaminem pływalni.

7. W czasie trwania rekolekcji opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele religii, ale jeśli
wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, dyrektor szkoły może zwrócić się do
pozostałych nauczycieli w celu zapewnienia uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się
do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. Dyrektor szkoły decyduje
o liczbie opiekunów oraz sposobu sprawowania opieki nad uczniami.
8. Jeżeli wyjście jest zorganizowane dla całej klasy, to uczniowie nie uczestniczący
w wyjściu mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego
w trakcie wyjścia ze szkoły.
10. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży także
zasady podane przez przewoźnika.
11. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekuna.
12. Uczeń w żadnym przypadku nie może oddalić się od grupy.
13. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.
14. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów
i pieniędzy.
15. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny
(punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach
publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy).
16. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za
szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
17. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych między uczestnikami
wyjścia decydujące zdanie ma opiekun.

Józefów, 21 stycznia 2019 r.

