ZARZĄDZENIE NR 26/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
w sprawie wprowadzenia Rejestru wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek,
oraz zasad organizacji wyjść grupowych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w
Ustroniu
Na podstawie:


§2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6,
poz. 69 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się i prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, zwany
dalej „Rejestrem wyjść grupowych”.
2. „Rejestr wyjść grupowych” prowadzi Dyrektor szkoły.
§ 2.
1. Na „Rejestr wyjść grupowych” składają się, numerowane w porządku chronologicznym,
„Karty wyjścia grupy”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. „Karta wyjścia grupy” sporządzana jest przez nauczycieli poszczególnych grup przed
organizacją wyjścia, a następnie niezwłocznie przekazywana do podpisu Dyrektorowi
szkoły.
3. Dyrektor podpisuje „Kartę wyjścia grupy”, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wyjście grupowe uczniów.
§ 3.
1. Wprowadza się następujące zasady organizacji wyjść grupowych uczniów:
1) o wyjściu decyduje nauczyciel, który je organizuje,
2) w zorganizowaniu wyjścia nauczyciele mogą współdziałać z nauczycielami innych
grup, a także rodzicami,
3) organizację wyjścia dostosowuje się do realizacji programu nauczania, a także wieku,
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz
warunków atmosferycznych.
2. Ustala się minimalną liczbę opiekunów przewidzianą na liczbę uczniów - 1 opiekun na 15
uczniów, a w przypadku grupy, w której jest uczeń niepełnosprawny - 1 opiekun na 10
uczniów.
3. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas wyjść, należy:
1) zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
2) omówić z uczniami miejsce, cele wyjścia oraz zasady bezpieczeństwa i reguły
zachowania,
3) przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
4) zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo związane z przepisami ruchu drogowego,
5) sprawować nieustanną opiekę nad uczniami, w tym kontrolować ich liczbę.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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Załącznik do
Zarządzenia nr 26/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

KARTA WYJŚCIA GRUPY
NR KOLEJNY W REJESTRZE ……/………1
Cele wyjścia:

Miejsce wyjścia:
Data wyjścia

Klasa/grupa

Liczba dzieci

Liczba opiekunów

Godzina wyjścia

Godzina powrotu

Oświadczenie opiekunów:
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mojej opiece
dzieci oświadczam, że znane mi są „Zasady organizacji wyjść grupowych” i zobowiązuję się do
ich bezwzględnego przestrzegania.
Imiona i nazwiska opiekunów
Podpisy

Data i podpis Dyrektora

1

Nr kolejny w rejestrze wypełnia Dyrektor szkoły
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