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Wejherowo, 2018 r. 



Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem spacerów i wyjść poza teren szkoły jest nauczyciel danego przedmiotu. 

2. W zorganizowaniu spaceru lub wyjścia nauczyciel może współpracować ze 

stowarzyszeniami, organizacjami, innymi podmiotami. 

3. Za wyjście/spacer rozumiemy realizację zajęć poza terenem szkoły trwająca nie dłużej 

niż 3 godziny lekcyjne. 

4. Spacer/wyjście odbywa się na terenie miasta Wejherowa i bierze w nim udział cały 

zespół klasowy. 

5. Program  wyjścia/spaceru wynika z realizacji podstawy programowej.  

6. Spacery/wyjścia są inicjowane i realizowane przez nauczycieli w ramach danego 

przedmiotu, przedmiotów pokrewnych lub zajęć dodatkowych w celu uzupełnienia i 

uatrakcyjnienia obowiązującego programu. 

7. Spacery/wyjścia odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych lub dodatkowych i nie 

wymagają procedury wycieczki i zgody rodziców. 

8. Uczestnikami wyjść i spacerów są dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie 

klas I-VIII i oddziałów gimnazjalnych 

9. Każdy spacer/wyjście nauczyciel jest zobowiązany zgłosić dyrekcji szkoły i  

odnotować w rejestrze wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły. 

 

 

Organizacja spacerów i wyjść poza teren szkoły. 

 

1. Nauczyciel przekazuje informacje uczniom na temat miejsca i celu spaceru/wyjścia. 

2. Podczas spaceru/wyjścia obowiązuje przestrzeganie: 

1)  norm kulturalnego zachowania; 

2)  zasad bezpieczeństwa; 

3) zasad zachowania się w miejscach publicznych. 

3. Ubiór dzieci powinien być adekwatny do panujących w czasie spaceru/wyjścia 

warunków atmosferycznych. 

4. Podczas spaceru/wyjścia zapewniamy warunki do pełnej realizacji  zamierzonych 

celów. 

5. Uczeń ma obowiązek: 

1) reagować na umówione z nauczycielem  sygnały, 

2) sygnalizować nauczycielowi swoje potrzeby fizjologiczne; 

3) informować opiekuna o złym samopoczuciu, skaleczeniu, wypadku itp.; 

4) dbać o rzeczy swoje oraz kolegów i koleżanek. 

6. Uczestnikowi spaceru/wyjścia nie wolno: 

1) oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela, 

2) zaśmiecać środowiska,  

3) niszczyć mienia społecznego; 

4) zrywać roślin oraz płoszyć i krzywdzić zwierząt. 

7. Koszty szkód  materialnych dokonanych przez ucznia pokrywają rodzice. 

 



Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach  przedmiotowych, artystycznych,  i 

zawodach sportowych. 

Występy artystyczne uczniów poza szkołą. 

 

 

1. Udział   uczniów wpozaszkolnychkonkursachprzedmiotowych, artystycznych i 

zawodach sportowych oraz artystyczne występy uczniów poza szkołą nauczyciel 

prowadzący zgłasza dyrekcji szkoły minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. 

2. Opiekun zobowiązany jest do  dostarczenia listy uczniów biorących udział w 

konkursie/występie oraz odnotowania faktu w rejestrze wyjść ( jeżeli konkurs/zawody/ 

występ odbywa się na terenie miasta Wejherowa) lub karty wycieczki ( jeżeli 

konkurs/zawody/występ odbywa się poza terenem miasta Wejherowa). 

3. Udział dzieci w konkursach i występach pozaszkolnych wymaga zgody rodziców                  

( załącznik nr 1) oraz dyrekcji szkoły. 

4. Koszty przejazdu na konkurs/zawody/występ pokrywa Szkoła. 

5. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w 

konkursach/zawodach/występach zobowiązany pobrać delegację w sekretariacie 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE/ZAWODACH/WYSTĘPACH 

………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica  

……………………………………… 
Adres 

………………………………… 
Telefon 
 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ................................................................................. 
w …………………………………………………………………………, który/e odbędzie się w dniu / w 
dniach……………………………………… 
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazao lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a 
 w …………………….  
Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE (właściwe podkreślid) 
W dniu konkursu/zawodów/występu zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia 
na i powrotu   z miejsca zbiórki. 
Dziecko: samodzielnie wraca do domu / odbiorę osobiście (właściwe podkreślid) 
 
…………………………………………….                                                …………………………………………………….. 
                        Data                                                                                                                                                       podpis rodziców 
 

0świadczenie: 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialnośd za wyrażenie zgody tylko  jednego z rodziców w 
wycieczce szkolnej. 
                                                                                                                           ………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                     podpis rodzica 

 
 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE/ZAWODACH/WYSTĘPACH 

………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica  

…………………………………………… 
Adres 

………………………………… 
Telefon 

 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ................................................................................. 
w …………………………………………………………………………, który/e odbędzie się w dniu / w 
dniach……………………………………… 
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazao lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a  
w …………………….  
Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE (właściwe podkreślid) 
W dniu konkursu/zawodów/występu zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia 
na i powrotu   z miejsca zbiórki. 
Dziecko: samodzielnie wraca do domu / odbiorę osobiście (właściwe podkreślid)    
 
…………………………………………….                                                     …………………………………………………….. 
                           Data                                                                                                                                                          podpis rodziców 
 

Oświadczenie: 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialnośd za wyrażenie zgody tylko  jednego z rodziców w 
wycieczce szkolnej. 
                                                                                                                           ………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                     podpis rodzica 


