Załącznik do Zarządzenia nr 36/2014
Dyrektora ZSP
im. E. Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29.09.2014 r.

Regulamin wyjścia poza teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

1.

2.

3.

4.

Przez wyjście poza teren szkoły rozumie się realizowanie celów edukacyjnych
i wychowawczych poza terenem należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
Wyjścia poza teren szkoły mogą być organizowane w celu uczestnictwa w:
a) olimpiadach i konkursach,
b) wykładach i zajęciach warsztatowych,
c) zawodach sportowych,
d) zajęciach z wychowania fizycznego w ramach realizacji godzin alternatywnych
form wychowania fizycznego,
e) wycieczkach szkolnych,
f) zajęciach lekcyjnych odbywających się w wyspecjalizowanych ośrodkach
kształcenia,
g) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.
Opiekunem wyjścia jest nauczyciel lub inny pracownik szkoły z zachowaniem
poniższych zasad:
a) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinien
sprawować jeden opiekun na grupę do 30 uczniów,
b) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środków lokomocji, opiekę
powinien sprawować jeden opiekun na grupę 15 uczniów z wyłączeniem pkt 3c),
c) podczas wyjścia na zajęcia lekcyjne odbywające się w wyspecjalizowanych
ośrodkach kształcenia, opiekę powinien sprawować jeden opiekun na całą grupę
uczniów,
d) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić liczbę opiekunów.
Do zadań opiekuna wyjścia należy:
a) wypełnienie dokumentacji:
 olimpiady i konkursy, wykłady i zajęcia warsztatowe, zajęcia
z wychowania fizycznego w ramach realizacji godzin alternatywnych form
wychowania fizycznego, inne zajęcia – karta wyjścia (załącznik nr 1),
 zawody sportowe – karta zgłoszenia na zawody (załącznik nr 2), zgoda
rodziców dla niepełnoletnich uczniów (załącznik nr 5),
 wycieczka szkolna – karta wycieczki (załącznik nr 3), zgoda rodziców dla
niepełnoletnich uczniów (załącznik nr 6),

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

 zajęcia lekcyjne odbywające się w wyspecjalizowanych ośrodkach
kształcenia – karta wyjazdów (załącznik nr 4), zgoda rodziców (załącznik
nr 7),
b) sprawowanie opieki nad uczestnikami,
c) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,
d) organizowanie transportu,
e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Aby uzyskać zgodę na wyjście poza teren szkoły opiekun powinien złożyć dokumenty
o których mowa w pkt 4 a) w gabinecie wicedyrektorów w następujących terminach:
a) karta wyjścia – niezwłocznie, najpóźniej na godzinę lekcyjną przed wyjściem,
b) karta zgłoszenia na zawody – niezwłocznie, najpóźniej na godzinę lekcyjną przed
wyjściem,
c) karta wycieczki – na trzy dni robocze przed terminem wycieczki,
d) karta wyjazdów – na trzy dni robocze przed terminem wyjazdu.
Zgody rodziców uczestników przechowuje opiekun.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie
wyjścia poza teren szkoły.
W czasie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróżny
środkami lokomocji zasady podane przez przewoźnika.
Wszelkie przemieszczanie się uczestników w jakimkolwiek celu musi odbywać się
za zgodą opiekuna. Uczestnik w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się
od grupy.
Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.
Każdy uczestnik dba o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.
W czasie wyjścia uczniowie zobowiązani są do zachowywanie dyscypliny –
punktualności, przestrzegania poleceń opiekunów, kulturalnego zachowywania się
w miejscach publicznych, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych i wszelkich innych używek.
W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych – decyduje opiekun.
Regulaminu nie stosuje się do wyjść na zajęcia lekcyjne odbywające się zgodnie
z planem zajęć poza głównym budynkiem szkoły (min. zajęcia w warsztacie
mechanicznym, zajęcia w salkach katechetycznych, zajęcia w warsztacie budowlanym,
zajęcia w Grodziskiej Hali Sportowej). Nauczyciel wychodzący na zajęcia lekcyjne poza
budynek szkoły powinien czekać na uczniów przy dyżurce woźnych oraz przed wyjściem
przeliczyć uczniów.
Regulaminu nie stosuje się do wyjazdu na praktyki zawodowe zorganizowane przez
szkołę. Szczegółowe zasady opieki nad uczniami ustalane są indywidualnie dla każdego
wyjazdu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

KARTA WYJŚCIA
Cel wyjścia: ...……………….…………………………………………………………………..
………………..………………………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………..
Miejsce wyjścia: ………………………………………………………………………………...
Termin wyjścia (data, godzina): ………………………………………………………………...
Przewidywany termin powrotu (data, godzina): ………………………………………………..
Liczba uczestników i klasa: …………………………………………………………………….
Opiekunowie (imię i nazwisko, telefon kontaktowy): ………………………………………….
…………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………...
Środek lokomocji: ………………………………………………………………………………
Oświadczenie opiekuna
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie zdrowie powierzonej mej opiece
młodzieży zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad
bezpieczeństwa.
Imię i nazwisko

Podpis

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

ZATWIERDZAM
…………………………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Lista uczestników wyjścia
L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Wiek

Załącznik nr 2
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY
Pełna nazwa szkoły z adresem:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
powiat
grodziski

gmina
Grodzisk Wielkopolski
pieczątka szkoły

Nazwa zawodów

pieczątka szkoły

miejsce zawodów
data zawodów
podpis dyrektora szkoły

Lp.

Nazwisko i imię

Zgłoszenie
Data urodzenia

Nauczyciel wf (nazwisko, imię) czytelnie

Podpis zawodnika

Uwagi

Telefon kontaktowy do nauczyciela

Podpis nauczyciela

Załącznik nr 3
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

KARTA WYCIECZKI
Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy .........................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Trasa wycieczki.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin ................................ ilość dni .............. klasa.................................................................
Liczba uczestników: ....................................................................................................................
Kierownik wycieczki (imię i nazwisko) ......................................................................................
Liczba opiekunów wycieczki: .....................................................................................................
Środek lokomocji: ........................................................................................................................
Oświadczenie
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej
opiece młodzieży na czas trwania wycieczki zobowiązuję się do bezwzględnego
przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci
i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki/imprezy

Kierownik wycieczki

Imię i nazwisko (podpis)

(podpis)

.......................................................................

.......................................

...............................................................................
...............................................................................
ZATWIERDZAM
…………………………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Lista uczestników wycieczki
L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Wiek

Załącznik nr 4
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

KARTA WYJAZDÓW
Cel wyjazdu: .……………….…………………………………………………………………..
………………..………………………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………..
Miejsce wyjazdu: ...………………………...…………………………………………………...
Środek lokomocji: ………………………………………………………………………………
L.p.

Termin wyjścia
(data, godzina):

Przewidywany termin
powrotu (data, godzina)

Imię i nazwisko opiekuna
i numer telefonu kontaktowego

Oświadczenie opiekunów
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie zdrowie powierzonej mej opiece
młodzieży zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad
bezpieczeństwa.
Imię i nazwisko

Podpis

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

………………………………………………..

……………………….

ZATWIERDZAM
…………………………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Lista uczestników wyjazdu
L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Wiek

Załącznik nr 5
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UCZESTNICTWO W ZAWODACH
Wyrażam zgodę na udział mego syna/córki……………………………………………………
w zawodach sportowych …………………………….………………………………………….
w dniu ………….…….………………………………………..…………………………..…….
W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka upoważniam opiekunów do
podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy medycznej.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w w/w
zawodach sportowych.
W przypadku ewentualnych uszkodzeń ciała powstałych podczas zawodów zrzekam się
wszelkich roszczeń od szkoły.
…………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 6
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE
Wyrażam zgodę na udział mego syna/córki……………………………………………………
na udział w wycieczce zorganizowanej w dniach……………………………………………….
do……………….…….………………………………………..…………………………..…….
Zostałem/łam/
zapoznany/a/
z
regulaminem
wycieczki
i
jej
programem.
Stwierdzam, że stan zdrowia mego dziecka pozwala na realizację przedstawionego programu.
Dziecko nie choruje na padaczkę, nie jest alergikiem oraz nie ma innych przeciwwskazań.
…………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 7
do Regulaminu wyjść poza teren
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA PRZEWÓZ UCZNIA
ŚRODKIEM TRANSPORTU

Imię i nazwisko ucznia (dziecka) ……………………………………………………………….
Data urodzenia (dzień -miesiąc -rok) …………………………………………………....
Imiona i nazwisko Rodziców/Opiekunów:
……………………………………………………….
…...................................................................................
Adres zamieszkania: ul. ……………………………, _ _- _
__miejscowość………………........……
Numer telefonu kontaktowego: …..…………………………………………………………
Szkoła, do której uczęszcza dziecko: …………………………

Wyrażam zgodę na przejazd mojego dziecka środkiem transportu zorganizowanym przez
szkołę
(prywatny samochód osobowy, autobus lub inny środek transportu) na trasie z
………………………….

do

……………………..

…......................................................w

związku

z

w

dniu

zapewnieniem

/

w

prawidłowego

okresie
cyklu

nauczania.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883), w celu realizacji procesu
kształcenia dziecka. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych i prawie ich
poprawiania.

……………………………………………………
(data i podpis rodzica)

