Załącznik do
Zarządzenia nr 10/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach
z dnia 23.02.2018r

REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW
NA KONKURSY POZASZKOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. BOLESŁAWA PRUSA W
MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135,
poz. 1516 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69);

Postanowienia ogólne
§1
1. Udział w konkursach jest przywilejem uczniów
2. Uczestnicy konkursów powinni godnie reprezentować szkołę dążąc do
uzyskania jak najlepszych wyników.
3. W konkursach organizowanych przez szkołę poza jej terenem mogą
uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
Zasady wyjść/wyjazdów na konkursy
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§2
Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie konkursów (w tym również w czasie
jazdy oraz powrotu do szkoły) organizowanych przez szkołę poza jej
terenem odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
Liczbę opiekunów oraz sposób organizowania opieki ustala dyrektor szkoły
biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia, liczebność grupy a także specyfikę
konkursów.
Opiekunem może być jedynie nauczyciel zatrudniony w szkole.
Opiekun grupy na co najmniej 3 dni przed planowanym wyjściem/wyjazdem
powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział
dziecka w konkursie.
Zezwolenie powinno zawierać informację dotyczącą: terminu, celu, miejsca
wyjścia/wyjazdu i godziny, a także przewidywanego terminu powrotu
i środka transportu. Wzór zgody rodziców stanowi załącznik nr 1.
§3
Program wyjścia/wyjazdu oraz imię i nazwisko opiekuna(opiekunów)
zawiera karta wyjścia/wyjazdu którą sporządza opiekun uczniów.
Kartę wyjścia/wyjazdu zatwierdza na dwa dni przed planowanym terminem
dyrektor szkoły. Wzór karty stanowi załącznik nr 2.
Do karty dołącza się listę uczestników konkursu. Wzór listy stanowi
załącznik nr 3.
§4
Uczniowie oraz ich opiekunowie powinni podróżować w miarę możliwości
środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem itp.
należącym do przewoźnika mającego do tego odpowiednie uprawnienia.

2. W miarę posiadanych środków finansowych szkoła może sfinansować w
całości lub częściowo dofinansować koszty podróży uczniów na konkurs.
§5
1. Przed wyjazdem/wyjściem na konkurs opiekun grupy zobowiązany jest
poinformować uczniów w szczególności o:
1) Zachowaniu zasad bezpieczeństwa w drodze do miejsca konkursu i w
drodze powrotnej, a także w czasie trwania konkursu.
2) Przypomnieć o zabezpieczeniu osobistych rzeczy wartościowych
3) Zobowiązać wszystkich uczestników do wspólnego powrotu z
konkursu.
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§6
Uczeń który uczestniczy w konkursie ma zaliczona obecność w szkole.
Ucznia zwalnia opiekun odpowiedzialny za organizację konkursu.
Opiekun sam wpisuje rodzaj zwolnienia do dziennika lekcyjnego i parafuje
go swoim podpisem zgodnie ze wzorem.
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Uczeń reprezentujący szkołę w różnego rodzaju konkursach na szczeblu
międzyszkolnym
nie musi w dniu konkursu uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych.
§7
Uczeń biorący udział w konkursie powinien w szczególności:
1) Oddać w wyznaczonym terminie zgodę rodziców(prawnych
opiekunów) na udział w konkursie.
2) Godnie reprezentować szkołę podczas konkursów.
3) Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas drogi na konkurs, w
drodze powrotnej, a także w czasie trwania konkursu.
4) Zabezpieczyć osobiste rzeczy wartościowe.
5) Respektować wszystkie ustalenia i informacje dotyczące
wyjścia/wyjazdu przekazane przez opiekuna.
6) Informować opiekunów w trakcie trwania konkursu o dolegliwościach
i złym samopoczuciu oraz zaistniałych urazach.

Postanowienia końcowe

§8
1. Nadzór na organizacją wyjść/wyjazdów na konkursy poza szkolne sprawuje
dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły może zawiesić wyjazd na konkurs z powodu: burzy,
śnieżycy, gołoledzi lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji.

Załączniki:
1. Zgoda rodziców na wyjście/wyjazd dziecka na konkurs – załącznik nr 1
2. Karta wyjścia/wyjazdu na konkurs –załącznik nr 2
3. Lista uczestników – załącznik nr 3

Załącznik nr 1
......................................................
(miejscowość, data)

ZGODA RODZICÓW NA WYJŚCIE/WYJAZD
DZIECKA NA KONKURSY
Wyrażamy zgodę na wyjazd syna/
córki* ..........................................................................................................................
.......... (imię i nazwisko dziecka, klasa)
na konkurs (jaki) ………………………………………….
Miejsce konkursu…………………………………………...
Planowany wyjazd (dzień, godzina, miejsce) ………………………………………
Planowany powrót (dzień, godzina, miejsce) ………………………………………
Uczeń ze sobą powinien zabrać: ……………………………………………………
Środek transportu ……………………………………………………………………
Przejazd na konkurs jest bezpłatny/płatny w kwocie*……………..
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na pokrycie ewentualnych szkód
materialnych wyrządzonych przez nasze dziecko w trakcie trwania wyjazdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt lub zaginione
pieniądze i rzeczy osobiste.
Jednocześnie wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na podejmowanie decyzji
związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia naszego dziecka przez opiekuna w czasie trwania
wyjazdu.

..........................................................
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Załącznik nr 2

KARTA WYJŚCIA/WYJAZDU NA KONKURSY
Rodzaj konkursu...............................................................................................
………………………………………………………………………………...
Miejsce organizacji konkursu............................................................................
………………………………………………………………………………...
Termin wyjazdu (dzień, godzina) ....................................................................
Termin powrotu (dzień, godzina) ....................................................................
Klasa(grupa) ....................................................................................................
Liczba uczestników(zgodnie z listą)...............................................................
Opiekun grupy (imię i nazwisko) ...................................................................
Środek lokomocji ..........................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję

się

do

przestrzegania

przepisów

dotyczących

zasad

bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu na zawody sportowe i konkursy dla dzieci i
młodzieży.
Opiekunowie
..............................................
..............................................
..............................................
(podpisy)

ZATWIERDAZAM
…………………….
(dyrektor szkoły)

Załącznik nr 3
LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA/WYJAZDU NA KONKURSY

L. p

Nazwisko i imię Klasa

PESEL

Nr telefonu rodziców/prawnych opiekunów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

…………………………
(podpis opiekuna)

