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 1.Przez „wyjściedo teatru”rozumie się zorganizowaną przez nauczycieli PG nr 2 wycieczkę 

do teatru  poza budynkiem szkoły - uczestnictwo w wydarzeniu kulturalno-artystycznym 

(dalej: wyjście lub wyjazd).  

2. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub jego zastępca po zapoznaniu 

się ze złożoną przez kierownika wycieczki karty wycieczki. 

3. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami: 

a) kierownikiem wycieczki zawsze jest nauczyciel PG nr 2; opiekunem – nauczyciel lub inna 

pełnoletnia osoba zaakceptowana przez wicedyrektora lub dyrektora szkoły; 

b) podczas wyjazdu spod szkoły zamówionym autokarem nad grupą liczącądo 30 uczniów 

opiekę sprawuje przynajmniej jeden opiekun; 

b) podczas wyjazdu z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej opiekę nad grupą do 

15 uczniów opiekę  sprawuje jeden opiekun; 

c) uczniowie, którzypo skończonych lekcjach/zajęciachnie udają się do domu, przebywają w 

budynku lub na terenie szkoły pod opieką nauczyciela; mogą opuścić ww. miejsce jedynie 

pod opieką nauczyciela (nawet jeśli mają pisemną zgodę rodziców na samodzielne 

opuszczanie szkoły po zakończonych zajęciach); 

d) uczniowie, posiadający zgodę rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły po 

zakończonych zajęciach, którzy przed wyjazdem do teatru udadzą się do domu, po powrocie 

do szkoły mają obowiązek natychmiast udać się do nauczyciela sprawującego opiekę nad 

uczestnikami wyjścia. 

4. Uczniów obowiązują stroje wizytowe. 

5. Uczestników wyjść obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i 

wszelkich innych używek oraz palenia tytoniu i e-papierosów. 

6. Uczeńnie może samowolnie oddalić się od grupy. 

7. W czasie wyjścia uczniowie powinni: być punktualni, stosować się do poleceń opiekunów, 

kulturalne zachowywać się w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji. 

8. Uczniowie  powinni  dbać o bezpieczeństwo swoje oraz otoczenia, pilnować swoich 

biletów, dokumentów i pieniędzy. 

9. Wszelkie ewentualne problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi. 

10. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice. 
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11. Uczeń, który złamie zasady niniejszego regulaminu, może być pozbawiony - na czas 

określony lub bezterminowo - przez kierownika wycieczki prawa udziału w wyjściu. 

Powyższe nie wyklucza możliwości wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych szkolnym 

prawem. 

12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownik wycieczki lub 

nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami. 

13. Warunkiem wzięcia udziału  przez ucznia w wyjściu jest akceptacja przez ucznia oraz 

jego rodzica niniejszego regulaminu. 

14. Uczeń, którzy bierze udział w wyjściu, podpisuje niniejszy regulamin (podpisy 

przechowuje się w dokumentacji dot. organizacji wycieczek w sekretariacie szkoły; 

dopuszczalne jest jednokrotne zapoznanie na dany rok szkolny). Jego rodziców kierownik 

wycieczki zapoznaje za pośrednictwem e-dziennika (dopuszczalne jest jednokrotne 

zapoznanie na dany rok szkolny). 

15. Regulamin wchodzi w życie 12 września 2016 r. 

 

Regulamin sporządziła we współpracy z dyrektorem szkoły: Dorota Michasik-Stępniak 

Regulamin zatwierdził: dyrektor PG nr 2 Kazimierz Stankiewicz 

Zapoznałem się z powyższym regulaminem 

Imię ucznia Nazwisko ucznia Klasa  
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