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I.       Uczniowie na szkolnym wyjeździe na Białą Szkołę podlegają 
postanowieniom i zasadom Statutu Gimnazjum nr 6 im. J.Pawła II w 
Tarnowie. 

 
II.  Podróż. 

1. Uczniowie punktualnie  stawiają się na miejsce zbiórki ( parking 
przy Gimnazjum nr 6  ) 

2. Po sprawdzeniu obecności, uczniowie zajmują miejsce  w autokarze 
według zaleceń opiekunów. 

3. W autokarze uczniowie zachowują spokój, utrzymują ład                   
i porządek, podporządkowują się poleceniom opiekunów. 

4. W czasie postoju uczniowie korzystają ze wskazanych toalet i miejsc 
odpoczynku. 

5. W razie nieprzewidzianych okoliczności uczniowie natychmiast 
kontaktują się z opiekunami i podporządkowują się ich poleceniom. 

6. Po zakończonej podróży w ustalonym porządku uczniowie 
opuszczają autokar. Po sprawdzeniu stanu autokaru i usunięciu 
ewentualnych niedociągnięć uczniowie rozchodzą się z miejsca 
zbiórki. 

 
III.  Przebywanie w obiekcie noclegowym (pensjonacie). 

 
1. Uczniowie podporządkowują się regulaminowi obiektu 

noclegowego. 
2. Uczniowie zajmują miejsca w pokojach w/g. grafiku 

przygotowanego przez opiekunów. 
3. Po przydzieleniu pokoju uczniowie sygnalizują opiece wszystkie 

ewentualne usterki zauważone w pokoju. 
4. Uczniowie utrzymują ład i porządek w zajmowanych pokojach. 
5. Ustalonych godzinach uczniowie punktualnie stawiają się na zajęcia 

dydaktyczne, rekreacyjne i na posiłki oraz zachowują się na jadalni 
kulturalnie, zgodnie z regulaminem tego pomieszczenia. 

6. Uczniowie bez zgody opiekuna nie opuszczają budynku pensjonatu. 
7. W dniu wyjazdu w drogę powrotną do domów uczniowie porządkują 

pokoje które zajmowali  i udają się na miejsce zbiórki. 
8. Zabrania się spożywania alkoholu, nikotyny i innych środków 

zagrażających życiu i zdrowiu. 
9. W przypadku stwierdzenia  nastąpi natychmiastowy kontakt z 

rodzicami i wydalenie z Białej Szkoły. 
 
 



 
 
 
 
 

IV.  Przebywanie na wycieczkach terenowych i na stokach  narciarskich. 
 
1. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom opieki 

dotyczącym poruszania się na wycieczkach i  jazdy na stoku. 
2. Nieprzestrzeganie poleceń powodować będzie nawet wydalenie         

z Białej Szkoły i po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, 
zobowiązanie ich do przyjazdu po dziecko. 

3. Uczniowie powinni mieć sprawdzony, przygotowany i sprawny 
sprzęt do uprawiania narciarstwa a także odpowiednie wyposażenie 
zabezpieczające przed urazami( kask, gogle, rękawice ). 

4. Uczniowie na stoku narciarskim poruszają się tylko po 
wyznaczonych trasach podporządkowując regulaminowi a przede 
wszystkim Dekalogowi Narciarza. 

5. Uczniowie jeżdżą po stoku indywidualnie pod opieką ogólną 
wyznaczonego opiekuna. Instruktaż narciarski odbywa się 
indywidualnie lub w małych grupach  szkoleniowych. 

6. O  wszelkich przerwach, bądź nieprzewidzianych zdarzeniach należy 
niezwłocznie powiadomić opiekuna grupy. 

7. W razie wypadku, każdy kto znajduje się w pobliżu powinien 
poszkodowanemu służyć pomocą i natychmiast poinformować 
opiekunów oraz GOPR  ( nr 601100300) o miejscu wypadku oraz 
zabezpieczyć teren przez wbicie w śnieg skrzyżowanych nart            
w odległości co najmniej 3 metrów od poszkodowanego . 

V. Procedury awaryjne. 
1. W razie zgubienia się  , bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń 

należy natychmiast powiadomić opiekuna grupy i ściśle dostosować 
się do jego poleceń. 

VI.  Odpowiedzialność. 
1. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność 

finansową ponosi rodzic. 
2. Po powiadomieniu rodzica przez kierownika o zdarzeniach 

powodujących w konsekwencji wydalenie z Białej Szkoły, rodzic 
zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia  i odebrania dziecka    
z miejsca pobytu. 

 
W przypadku wypadku mojego dziecka proszę o natychmiastowe 
powiadomienie mnie nr tel.....……………………………………………….         
i  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podjęcie decyzji dotyczącej jego 
leczenia w przypadku braku kontaktu. 
Po zapoznaniu się z regulaminem wyrażam zgodę , aby mój syn/córka* 
……………………… uczestniczył w tej formie edukacji. 

 
 
Podpis uczestnika     podpis opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślić 


