IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Regulamin wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły,
z wyjątkiem wycieczek szkolnych
w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej
w Sosnowcu
1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza
terenem szkoły, na terenie miasta Sosnowca lub okolic. Wyjście jest realizacją
jednego zasadniczego punktu programu w jednym dniu i rozpoczyna się i kończy
w miejscu określonym w “Rejestrze wyjść grupowych”.
2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:
a. olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
b. wykładach, debatach, szkoleniach i zajęciach warsztatowych,
c. zawodach sportowych,
d. zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form
wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki
kwalifikowanej,
e. spotkaniach integracyjnych,
f. seansach kinowych, spektaklach,
g. wystawach, wernisażach, spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych itp.
h. uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego,
i. innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.
3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor lub wicedyrektor.
4. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel/specjalista, z zachowaniem poniższych zasad:
a. podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinien
sprawować jeden opiekun nad grupą do 30 uczniów,
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 lub wicedyrektor może zmienić liczbę
opiekunów.
5. Do zadań opiekuna wyjścia należy:
a. wpisanie wyjścia do „Rejestru wyjść grupowych uczniów” w dzienniku
elektronicznym z podaniem: daty, ram czasowych, miejsca zbiórki i powrotu,
celu lub programu wyjścia, liczby uczestników, imion i nazwisk opiekunów.
W rubryce “Uwagi” wpisuje się listę uczestników wraz z oznaczeniami
oddziałów, do których uczęszczają.
W przypadku wyjścia określonego w pkt 2c) dodatkowo wypełnienie karty
zgłoszenia na zawody,
Rejestr należy pobrać w formacie XLS, wydrukować i podpisany przez
opiekunów złożyć do podpisu dyrektorowi lub wicedyrektorowi.
b. odnotowanie, w zakładce “ważniejsze wydarzenia z życia klasy” wyjścia
w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszczają uczestnicy wyjścia,
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c.
d.
e.
f.
g.

ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia,
sprawowanie opieki nad uczniami,
zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,
organizowanie transportu,
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących
uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
h. odebranie zgody od rodziców/prawnych opiekunów uczniów,
i. przesłanie listy osób biorących udział w wyjściu do wychowawcy klasy przez
dziennik elektroniczny (moduł wiadomości) lub przekazanie kserokopii listy
uczestników wyjścia, najpóźniej dzień po planowanym wyjściu.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego
w trakcie wyjścia ze szkoły.
7. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży
także zasady podane przez przewoźnika.
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.
10. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów
i pieniędzy.
11. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny,
przestrzegania poleceń opiekunów, punktualności, kulturalnego zachowania
w miejscach publicznych oraz troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
12. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza
szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
13. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i wszelkich innym używek oraz palenia tytoniu.
14. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych między
uczestnikami wyjścia decydujące zdanie ma opiekun.

