Załącznik do
Zarządzenia Nr 71/2017
z dnia 19.12.2017r
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

REGULAMIN
ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA
„ZIELONEJ SZKOŁY”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:
1.

2.

3.

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.).
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.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r w
sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i
nadzorowania (Dz.U Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz.102.)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

§1
„Zielona szkoła” odbywa się w formie imprezy wyjazdowej powiązanej z
realizacją programu nauczania.
Dyrektor zapewnia zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
uczniom nie biorącym udziału w „zielonej szkole”. Obecność tych
uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.
Każde dziecko ma prawo wyjazdu na „zieloną szkołę’.
Wstępną deklarację co do wyjazdu dzieci na „Zielona szkołę” składają
rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas III na pierwszym zebraniu w
danym roku szkolnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
W przypadku dzieci ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi,
zaburzeniami zachowania zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu lub
innych dzieci, wychowawca klasy proponuje rodzicom/ prawnym
opiekunom towarzyszenie dziecku podczas wyjazdu.
Decyzje o wyjeździe na „zielona szkołę” dziecka o którym mowa w ust.5
podejmują rodzice/opiekunowie prawni w porozumieniu z wychowawca
klasy. Wychowawca klasy informuje o decyzji dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły określa ilość opiekunów, biorąc pod uwagę przepisy,
wiek i stopień rozwoju psychofizycznego dzieci, stopień
zdyscyplinowania grupy, udział w imprezie dzieci o którym mowa w
ust.5, stan zdrowia oraz ewentualna niepełnosprawność uczestników,
doświadczenie umiejętności pedagogiczne opiekunów.
§2
Decyzje o organizacji „zielonej szkoły” podejmuje dyrektor mając na
uwadze organizacje pracy szkoły, po otrzymaniu zgód nauczycieli na
wyjazd i wyznaczeniu spośród kadry pedagogicznej kierownika wyjazdu.
Do obowiązków kierownika „zielonej szkoły” należy w szczególności:
1) Przygotowanie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej na
„zieloną szkołę”
2) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej dotacji i wymagań
Wydziału Edukacji.
3) Opracowanie i zapoznanie uczniów i Rodziców z Regulaminem
uczestnika „zielonej szkoły”.
Do obowiązków opiekuna „zielonej szkoły” należy w szczególności:
1) Sprawowanie opieki nad powierzoną przez kierownika grupą
uczestników 24 h na dobę.

Realizowanie
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
zgodnie
z
opracowanym
programem
i
harmonogramem.
3) Przestrzeganie regulaminu „zielonej szkoły”.
4) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze
szczególnym uwzględnieniem zadań bezpieczeństwa.
5) Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych
zadań.
6) Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.
7) Sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z
każdego miejsca w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu
do punktu noclegowego.
8) Organizowanie czasu wolnego zgodnie z programem i
zainteresowaniami uczestników.
9) Zapoznanie się ze stanem zdrowia i sprawności dzieci.
10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
2)

1.

2.
3.

1.

2.

3.

§3
Wyboru wykonawcy usługi organizacji „zielonej szkoły” dokonuje
komisja powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych obowiązującym w szkole.
Wybrana przez komisje oferta zostaje przedstawiona Rodzicom uczniów
klas III na zebraniu z Rodzicami.
Umowę, której podmiotem jest organizacja „zielonej szkoły” zawiera
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
reprezentowana przez dyrektora szkoły.
§4
Rodzice/prawni opiekunowie ostatecznie deklarują uczestnictwo dziecka
w wyjeździe na „zielona szkołę” w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 listopada każdego roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
Rodzice/prawni opiekunowie , którzy zadeklarowali udział swojego
dziecka w wyjeździe na „zielona szkołę”, a następnie deklarację tę
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
W przypadku uczniów, którzy nie są objęci ubezpieczeniem szkolnym,
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia nr polisy
ubezpieczyciela do opiekuna.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

Rodzice/prawni opiekunowie podejmując decyzje o wyjeździe swoich
dzieci na „zielona szkołę” wpłacają pieniądze bezpośrednio na konto
dochodów na wydzielonym rachunku szkoły.
§5
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wyjeździe organizowanym w dniach
zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą
wskazana przez dyrektora.
Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie
frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika
klasowego.
§6
Szkoła odpowiada za dziecko od momentu wyjazdu na „zielona szkołę”
do momentu powrotu na teren szkoły (przekazania dziecka
rodzicom/prawnym opiekunom).
Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja
zastosowanie przepisy regulaminu organizowania wycieczek szkolnych
obowiązującym w szkole.

Załączniki:
1. Wstępna deklaracja dotycząca wyjazdu dzieci na „zielona szkołę”.
2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyjeździe dziecka na
„zielona szkołę”.
3. Przykładowy wzór Regulaminu uczestnika „zielonej szkoły”.

Załącznik nr 1
Wstępna deklaracja dotycząca wyjazdu dzieci na „zielona szkołę”
w roku szkolnym ….../……..

L. p

Imię i nazwisko ucznia

Deklaracja rodzica (data i podpis)
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………………..na „zielona szkołę” do …………….. w terminie ……………. i
oświadczam, iż zobowiązuje się do uiszczenia pełnej należności za pobyt dziecka na
„zielonej szkole” w ustalonym przez Dyrektora terminie.
Ponoszę odpowiedzialność materialną za używany przez swoje dziecko sprzęt
w miejscu zakwaterowania oraz stan pomieszczeń, w których ono przebywa i biorę
odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania
regulaminu wyjazdu spowodowane przez moje dziecko.
Oświadczam, że sprzęt elektroniczny typu tablet, telefon, aparat, MP3 itp.
Dziecko zabiera na własną odpowiedzialność. W razie zagubienia lub zniszczenia
opiekunowie i organizator wyjazdu nie ponoszą odpowiedzialność za szkody.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekuna w
czasie trwania „zielonej szkoły” związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem
mojego dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia.

W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu:
 Zawiadamia się jego rodziców oraz dyrektora szkoły,
 Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z
wyjazdu na własny koszt.
Inne istotne informacje, które rodzice/prawni opiekunowie chcą przekazać
organizatorowi:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………….
Miejscowość: …………………………
Data: ………………………………….
……..…………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów

Załącznik nr 3
Przykładowy wzór Regulaminu uczestnika „Zielonej szkoły”
Zasady ogólne
1.

Każdy uczestnik zobowiązany jest:
1) wykazywać taką kulturę, aby godnie reprezentować szkołę; nie używać
wulgaryzmów ani wykonywać niekulturalnych gestów
2) zachować zasady bezpieczeństwa podczas wszystkich organizowanych
zajęć dydaktycznych rekreacyjnych i sportowych (zajęcia dydaktyczne są
dla uczniów obowiązkowe)
3) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez
opiekunów lub przewodników
4) nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna
5) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na
ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo
6) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób
7) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty
muzealne
8) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt
9) nie zbliżać się do zbiorników wodnych bez pozwolenia wychowawcy i
opiekunów
10) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam
regulaminem i zasadami bhp
11) w sytuacjach zagrożenia zwracać się po pomoc do wychowawcy grupy
lub kierownika turnusu
12) respektować zalecenia opiekunów dotyczące przestrzegania higieny
osobistej czystości i adekwatnego ubioru do pogody
13) o każdej niedyspozycji, złym samopoczuciu niezwłocznie zawiadamiać
wychowawcę
14) posiadać ważną legitymację szkolną
Zasady szczegółowe

1.

W autokarze
1) Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna,
pojedynczo, nie popychając się.

2)
3)
4)
5)
6)

Opuszczanie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego
opieką.
W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego
wnętrze.
Śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników obok
foteli.
Podczas jazdy słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela, nie
zmieniamy miejsc, nie hałasujemy, nie wstajemy podczas jazdy.
Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast
nauczycielowi.

2.

Podczas zwiedzania
1) Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie
dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika lub
nauczyciela.
2) Nie oddalamy się od grupy, chyba, że nauczyciel pozwala zwiedzać
indywidualnie.
3) W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych
pokarmów, nie siadamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

3.

Pobyt w Ośrodku Wczasowym

1)

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Zakwaterowanie:
a) uczniowie mają prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i
współlokatorów, jednak ostateczna decyzja należy do opiekunów
b) uczniowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem
wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go
c)
po przybyciu na miejsce noclegowe wszyscy uczestnicy mają
obowiązek dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg
ewakuacyjnych i pomieszczeniami sanitarno -higienicznymi.
W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje:
przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogramu zajęć
utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach i na terenie
całego ośrodka
wykonywanie przydzielonych zadań
punktualne przychodzenie na posiłki i zajęcia
przestrzeganie higieny osobistej i czystości ubioru

f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

respektowanie zalecenia opiekunów dotyczące ubioru adekwatnego do
pogody
każdorazowe oddalenie się z miejsca zgłaszanie opiekunowi
użytkowanie wyznaczonych pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich
przeznaczeniem;
kulturalne zachowanie, życzliwość, tolerancja i szacunek wobec innych
dzieci, a także w stosunku do wychowawców, pracowników obiektu oraz
innych osób.
przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.W tym czasie dzieci
przebywają w pokojach i swoim zachowaniem nie przeszkadzają innym w
wypoczynku.
W czasie ciszy poobiedniej, uczniowie również odpoczywają we
własnych pokojach.
uczestnicy Zielonej Szkoły mają prawo wykonywać rozmowy
telefoniczne codziennie w wyznaczonych godzinach. Po tym czasie
uczniowie przekazują telefony do depozytu wychowawcy. Uczniów
obowiązuje zakaz nagrywania telefonami.
wychowawcy nie odpowiadają za sprzęt zabrany przez dziecko (tablety,
telefony komórkowe, gry, aparaty fotograficzne, biżuterię itp.) oraz
pieniądze (kieszonkowe) inne niż przekazane do depozytu wychowawcy.

W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:
a) opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów
b) wychylać się przez okna i balkony, zamykać pokoju na klucz
c) zachowywać się hałaśliwie
d) psuć i niszczyć sprzęt
e) narażać zdrowie i życie własne oraz innych
f) korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru
opiekunów
g) opuszczać pokoju po 22.00
h) używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do
współuczestników
i) kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz
niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi
j) o każdej niedyspozycji, złym samopoczuciu niezwłocznie zawiadamiać
wychowawcę
k) uczniów obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego przyjmowania
wszelkiego rodzaju leków

3)

4)
a)
b)

Opuszczanie ośrodka:
za dokonane zniszczenia uczniowie odpowiadają materialnie
pokoje pozostawiają czyste i posprzątane.

Uwaga!
Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez wychowawców, jeśli
będzie tego wymagało bezpieczeństwo grupy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnika „zielonej
szkoły” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach i
akceptuje jego zasady.
L.p

Nazwisko i imię ucznia

Podpis ucznia

Podpis rodzica

