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REGULAMIN WYCIECZEK I ZIELONEJ SZKOŁY
1. Zasady regulujące zachowanie uczniów w czasie podróży autokarem:
-

uczniowie siedzą na wyznaczonych miejscach,

-

nie wstają, nie chodzą, nie jadą tyłem do kierunku jazdy,

-

nie krzyczą, ciche rozmowy prowadzą z najbliższymi sąsiadami,

-

ewentualna zmiana miejsc dopuszczalna jest na postoju, po uzgodnieniu z osobami
zainteresowanymi oraz z wychowawcą,

-

uczniowie dbają o porządek wokół siebie, nie żują gum nierozpuszczalnych,

-

opuszczając autokar, uczniowie sprzątają po sobie.

2. W czasie postoju:
-

uczeń może oddalić się wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela i tylko do
uzgodnionego miejsca, a po powrocie zgłasza nauczycielowi swoją obecność,

-

uczniowie poruszają się wyłącznie po terenie określonym przez nauczyciela oraz
przestrzegają czasu wyznaczonego na postój,

-

jeśli w trakcie postoju przewidziany jest posiłek, uczniowie sprzątają po sobie,
pozostawiając miejsce w takim samym stanie, w jakim je zastali,

-

nie ma możliwości robienia zakupów, chyba że wychowawca wyrazi na to zgodę,

-

jeśli wychowawca dopuści możliwość zrobienia zakupów, uczniowie idą wyłącznie do
wskazanego przez nauczyciela miejsca oraz wracają w wyznaczonym czasie.

3. W miejscu noclegu:
-

uczniowie nie mogą zamykać pokoi od wewnątrz,

-

w swoich pokojach uczniowie utrzymują porządek i dbają o wyposażenie pokoi,

-

w godzinach 21.00 - 22.00 jest czas na wieczorną toaletę,

-

cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00, chyba, że wychowawca ustali inaczej,

-

w tym czasie dzieci nie opuszczają pokoju, nie prowadzą głośnych rozmów, nie
oglądają telewizji, światło jest zgaszone.

4. W czasie zajęć grupowych:
-

uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela, instruktora lub innego
opiekuna grupy, z którym mają dane zajęcia,

-

uczniowie przebywają tylko w grupie, do której zostali przydzieleni na dane zajęcia,
nie oddalają się, nie kontaktują z innymi grupami, chyba że opiekun grupy dopuści
taką możliwość.

5. W stołówce:
-

obowiązuje cisza,

-

uczniowie wchodzą i wychodzą ze swoją grupą wychowawczą, chyba że opiekun
zadecyduje inaczej, nie wychodzą ze stołówki bez zgody nauczyciela,

-

uczniowie stosują się do obowiązujących zasad wydawania posiłków i zachowania w
stołówce, siedzą przy wskazanych stołach,

-

po zjedzeniu posiłku, uczniowie pozostawiają po sobie porządek.

6. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego:
-

w czasie trwania zielonej szkoły obowiązuje zakaz posiadania wszelkich urządzeń
telekomunikacyjnych i sprzętu z dostępem do internetu,

-

urządzenia służące wyłącznie do odtwarzania muzyki i czytania książek mogą
posiadać uczniowie kl. 4-8,

-

wychowawcy będą posiadać telefony komórkowe przeznaczone do kontaktu z
rodzicami w uzasadnionych przypadkach.

7. Używki:
-

uczniom nie wolno w żadnym wypadku zakupić, posiadać, wnieść na teren ośrodka
czy spożywać alkoholu (w tym także piwa), palić tytoniu, korzystać z używek, leków i
parafarmaceutyków (poza sytuacjami zgłoszonymi przez rodziców w karcie
informacyjnej ucznia przed wyjazdem na zieloną szkołę),

-

w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie wyżej wymienionych, nauczyciel
zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia,

-

w przypadku stwierdzenia, że uczeń takie artykuły posiada, zostanie on ukarany
zgodnie ze Statutem szkoły.

8. Rodzice wyrażają zgodę na przeszukanie bagażu dziecka w sytuacji, gdy zachodzi
podejrzenie, że dziecko posiada używki (papierosy, alkohol, narkotyki itp.) bądź przedmioty
niebezpieczne.
9. O niewłaściwych zachowaniach uczniów (złamania regulaminu, zachowania zagrażające
bezpieczeństwu czy zdrowiu innych uczestników itp.) zostają telefonicznie powiadomieni
rodzice. Decyzję o tym, czy uczeń może kontynuować pobyt na zielonej szkole, podejmuje
wychowawca po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

