Dokument nr15
REGULAMIN WYCIECZEK I OBOZÓW NAUKOWYCH
1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią
integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane
zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły i programem wychowawczym.
2. Działalność krajoznawczo - turystyczna powinna służyć wzbogacaniu procesu
dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury
wypoczynku młodzieży.
3. Organizatorami działalności krajoznawczo - turystycznej mogą być: Samorząd
Uczniowski, nauczyciele, dyrekcja szkoły.
4. Wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i
zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
5. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor
szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
WYCIECZKI I OBOZY ZESPOŁÓW KLASOWYCH
6. Zorganizowanymi formami wyjazdów zespołów klasowych są:






wycieczki integracyjne,
wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
wycieczki naukowe,
"zielone szkoły",
obozy sportowe.

7. Wycieczki integracyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.
Zorganizowanie tych wyjazdów jest obowiązkiem wychowawców. Wycieczki integracyjne
powinny mieć charakter krajoznawczo-turystyczny.
8. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne odbywają się w terenie powszechnie uczęszczanym,
nie wymagającym od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i
specjalistycznego.
9. Zielone szkoły" to wyjazdy zespołów klasowych w teren o stosunkowo małym stopniu
skażenia ekologicznego, połączone z nauką w zakresie co najmniej dwóch "przedmiotów.
10. Obozy sportowe to wyjazdy zespołów klasowych w celu zdobycia nowych umiejętności
(narciarskich, żeglarskich, jazdy konnej itp.), połączone z nauką w zakresie co najmniej
jednego przedmiotu. Wyjazdy te wymagają uczestnictwa wykwalifikowanych instruktorów.
11. Wyjazdy zespołów klasowych mogą odbyć się zgodnie z zaakceptowanym przez
dyrektora szkoły harmonogramem wycieczek ustalonym na początku każdego roku szkolnego
i ujętym w planie pracy szkoły.
12.

Kierownika wycieczki klasowej powołuje względnie akceptuje dyrektor szkoły.

13. Klasy III uczestniczyć mogą tylko w wycieczkach naukowych.
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14. Zajęcia dydaktyczne i sportowe podczas "zielonych szkół" i obozów sportowych
powinny być przeprowadzane w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie ("zielone
szkoły" - 6 godzin zajęć dydaktycznych, obozy sportowe 3 godziny zajęć dydaktycznych i 3
godziny zajęć sportowych).
15. Wyjazdy zespołów klasowych niezależnie od ich formy mogą być zrealizowane, jeżeli
udział bierze co najmniej 90% uczniów i wychowawca klasy.
16. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z
innymi klasami, wg. planu uzgodnionego z wychowawcą.
17. Wszystkie koszty związane z wyjazdem, w tym opłaty za opiekunów i instruktorów,
ponosi młodzież.
WYCIECZKI O STRUKTURZE PONADKLASOWEJ
18. Zorganizowane wyjazdy uczniów z różnych klas mogą mieć formę:






wycieczek przedmiotowych,
obozów naukowych,
wycieczek-nagród,
wymiany międzynarodowej,
obozów wakacyjnych.

19. Wycieczki przedmiotowe są inicjowane i organizowane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów dla jednego lub kilku zespołów klasowych zgodnie z
programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
20. Termin i czas trwania wycieczek przedmiotowych jest zatwierdzany przez dyrektora
szkoły. Nie może to być termin zarezerwowany na wycieczki i obozy klasowe. Dyrektor
wyraża zgodę na wycieczkę przedmiotową tylko w przypadku kiedy istnieje merytoryczne
uzasadnienie jej organizacji.
21. Obozy naukowe są organizowane przez nauczyciela (zespół przedmiotowy) dla uczniów
uzdolnionych w celu przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
22. Uczniowie uzdolnieni mogą, za zgodą dyrektora szkoły, brać udział w obozach
naukowych organizowanych przez inne placówki oświatowe.
23. Zgodnie z tradycją szkoły dyrekcja co roku organizuje wycieczkę „Złote Tarcze”
nagradzającą uczniów zajmujących najwyższe lokaty na liście rankingowej szkoły.
24. Wyjazdy grup młodzieży w ramach podpisanych umów o wymianie międzynarodowej
mogą odbyć się po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
25. Termin wyjazdów grup międzyklasowych nie może pokrywać się z terminami
przewidzianymi na wyjazdy klasowe.
26. Wycieczka „Złote Tarcze” jest finansowana w całości przez Radę Rodziców.
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ZASADY OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA
27. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren
szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji,
opiekę powinna sprawować, co najmniej jedna osoba nad jednym zespołem klasowym.
28. Na obozach sportowych opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10
uczestników. Co najmniej jeden z opiekunów powinien być instruktorem z uprawnieniami w
odpowiedniej dyscyplinie sportu?
29. W wycieczkach wysokogórskich wymagana jest opieka jednej osoby nad grupą 10 osób.
30. W pozostałych wyjazdach opiekę powinna sprawować, co najmniej jedna osoba nad
grupą 15 –18 uczniów.
31. Przy przejazdach PKP, trwających dłużej, niż 3 godz., konieczna jest rezerwacja miejsc.
32. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela
lub rodziców ucznia.
33. Kierownik wycieczki nie powinien wyrażać zgody na późniejszy dojazd ucznia do
miejsca zakwaterowania.
34. Niedopuszczalne jest wyrażanie zgody na tzw. "czas wolny" spędzany przez młodzież
poza miejscem zakwaterowania bez opiekuna.
35. Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy
(zawierającą środki opatrunkowe i przeciwbólowe) oraz mapę turystyczną, a każdy uczestnik
wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i odzież. Za właściwe wyposażenie
uczestników wycieczki odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki.
36. W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu
zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów.
37. Niedopuszczalne jest pozwalanie uczniom na wspinanie się na wysokie skały, drzewa,
stawanie na skraju urwisk i wybieranie tras wymagających przygotowania kondycyjnego lub
specjalistycznego.
38. Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania, a
w razie potrzeby (nieznajomość terenu) również z nim skonsultowane.
39. Na obozach sportowych obowiązują dodatkowe przepisy (punkty 59 -67 regulaminu)
40. W każdej zaistniałej sytuacji kierownik (opiekun) wycieczki musi powodować się
wyłącznie zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży.
41. Każdy uczestnik wycieczki musi być ubezpieczony.
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ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA WYCIECZKACH I OBOZACH SZKOLNYCH
42. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem II LO im. S.
Żeromskiego w Tomaszowie Maz..
43. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wycieczki muszą
podporządkować się obowiązującym tam przepisom.
44. Polecenia gospodarzy powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane.
45. Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi
wycieczki i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu.
46. Na wycieczkach i obozach szkolnych obowiązuje regulamin omówiony wcześniej z
kierownikiem lub opiekunami wycieczki, w szczególności niedopuszczalne jest spożywanie
przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, narkotyzowanie się i palenie
tytoniu.
47. Kierownik wycieczki może podjąć decyzję odesłania do domu uczniów, jeśli ich
zachowanie jest niezgodne z przyjętym regulaminem . W takim przypadku opiekun zgłasza
ten fakt dyrektorowi szkoły, powiadamia rodziców uczniów i odwozi tych uczniów do szkoły
bądź ustala z rodzicami ich przyjazd po dzieci.
48. W przypadku powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją
przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty. Dalsze postępowanie jak w
punkcie 47.
DOKUMENTACJA
49. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez dyrektora lub osobę przez niego
upoważnioną najpóźniej 7 dni przed datą wyjazdu.
50.

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:
-

prawidłowo wypełnioną, zaopiniowaną (wycieczki zagraniczne) i zatwierdzoną kartę
wycieczki,
program wycieczki
potwierdzenie faktu rezerwacji noclegów,
pisemną zgodę rodziców (opiekunów) wszystkich uczniów biorących udział w
wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wycieczki,
polisy ubezpieczeniowe,
listy uczestników w tylu egzemplarzach ile jest miejsc noclegowych i opiekunów,
tematy zajęć dydaktycznych oraz plan ich realizacji ("zielone szkoły", obozy naukowe
i sportowe).

51.

Lista uczestników wycieczki powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- datę i miejsce urodzenia,
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- numer legitymacji lub dowodu osobistego,
- adres,
- w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu.
52.

Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole.
ZASADY OPIEKI NA OBOZACH SPORTOWYCH

53. Organizator obozu sportowego ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom opiekę co
najmniej jednego instruktora.
54. Instruktorem może być nauczyciel wychowania fizycznego lub osoba posiadająca
uprawnienia do szkolenia młodzieży w danej dyscyplinie sportu.
55. Nauczyciele nie spełniający warunków wymienionych w punkcie 54 mogą sprawować
opiekę nad młodzieżą podczas zajęć sportowych tylko w przypadku posiadania umiejętności
pozwalających im na czynny w nich udział. Nauczyciel taki prowadzi zajęcia według
wskazówek instruktora i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej
mu grupy uczniów.
56. Opiekun grupy ma obowiązek natychmiastowego przerwania zajęć w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia uczniów.
57. W przypadku stwierdzenia urazu wymagającego leczenia szpitalnego kierownik obozu
jest zobowiązany zawiesić zajęcia do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn, a w razie
stwierdzenia możliwości powtórzenia się wypadku (np. trudne warunki terenowe lub
niezdyscyplinowanie i brawura młodzieży) przerwać obóz.
58. Kierownik obozu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny sprzętu, którym posługuje się
młodzież, ma prawo nie zezwolić na jego użycie, jeśli będzie to zagrażało bezpieczeństwu
użytkowników.
59. Każdy obóz sportowy należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego
wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania
danej dyscypliny sportu. Udział ucznia w zajęciach sportowych powinien być potwierdzony
pisemną zgodą rodziców.
60. Kierownik obozu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia oferowanych warunków
ubezpieczenia i zawarcia umowy uwzględniającej zwiększone ryzyko wynikające z
uprawiania danej dyscypliny sportu.
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