
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZIELONEJ
SZKOLE

1. Regulamin dotyczy uczestników wyjazdu
typu zielona szkoła odbywającego się od
………….. do …………………….

w ………………………..
Uczestnikami są uczniowie i uczennice
szkoły wpisani na listę uczestników
wyjazdu. Opiekunowie wyjazdu zostali
wyszczególnieni na liście opiekunów
wyjazdu.

2. Zapisy ogólne dotyczące zachowania
uczestników zielonej szkoły. Uczestnicy
zobowiązują się do następujących postaw i
zachowań:

a. Dbają o porządek w miejscu pobytu,
autokarze i innych miejscach, w
których przebywają, nie śmiecą;

b. Dbają o powierzony do dyspozycji
sprzęt i materiały.

c. Szanują innych uczestników
wyjazdu, opiekunów, pracowników
ośrodka, kierowców, przewodników,
pilota;

d. Nie używają zwrotów uznanych
powszechnie za wulgarne i
niestosowne;

e. Zachowują ciszę w miejscach, w
których jest to wymagane lub
oczekiwane (miejsca kultu, las,
rezerwaty przyrody, muzea);

f. Każdorazowo problemy zgłaszają
któremuś z opiekunów zielonej
szkoły.

g. Przestrzegają ogólnych zasad
bezpieczeństwa przez cały okres
trwania wyjazdu;

h. Wykonują polecenia opiekunów,
chyba że są one sprzeczne z
zapisami tego regulaminu,
przepisami prawa lub ogólnymi
zasadami bezpiecznego zachowania;

i. Bez zgody opiekunów nie oddalają
się od grupy i opiekunów.

3. Zapisy dotyczące podróży autokarem.

a. Wsiadanie i wysiadanie do
pojazdów może odbywać się
jedynie podczas postoju.

b. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się
jedynie na polecenie opiekuna. W
jego trakcie uczestnicy zachowują
się spokojnie i kulturalnie.

c. Pojazd można opuścić jedynie za
zgodą opiekuna.

d. W czasie jazdy nie pozwala się na:

i. wychylanie się czy
wystawianie rąk przez okna
pojazdu;

ii. wyrzucanie z pojazdu
przedmiotów, np. śmieci;

iii. chodzenie po autokarze;
iv. stawanie na siedzeniach;
v. hałasowanie;

vi. otwieranie drzwi;
vii. klęczenie na siedzeniach w

kierunku odwrotnym do
jazdy autokaru.

e. Uczestnicy przez cały czas
poruszania się pojazdu muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa, jeśli w
takowe wyposażony jest pojazd.
Jedyny wyjątek następuje na
wyraźne polecenie opiekuna.

f. Zapisy dotyczące zachowania
uczestników zielonej szkoły w
czasie postoju.

i. Uczeń nie oddala się od
autokaru, chyba że na
polecenie opiekuna lub po
uzyskaniu jego zgody.

ii. Po powrocie zgłasza się
natychmiast do opiekuna.

iii. Podczas postoju
opiekunowie informują o
możliwych czynnościach
(skorzystanie z toalety, z
restauracji/baru, sklepiku).
Określają zakres poruszania
się uczestników w
kontekście terenu oraz
czasu.

4. Zapisy dotyczące zachowania uczestników
zielonej szkoły w czasie przebywania w
ośrodku.

a. Zakwaterowanie:

i. Uczniowie dobierają pokoje
i współlokatorów
samodzielnie, chyba że
inaczej zadecyduje
opiekun.

ii. Uczniowie odbywają
zakwaterowanie po
przyjeździe do ośrodka w
godzinach
zapowiedzianych przez
opiekuna.
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iii. Uczniowie mają obowiązek
zapoznania się z
regulaminem wewnętrznym
ośrodka i bezwzględnego
przestrzegania go.

iv. Uczniowie podczas
zakwaterowania muszą
sprawdzić stan pokoju i
wyposażenia i zgłosić
opiekunom wyjazdu
wszelkie braki oraz usterki.

v. Opiekunowie nie
odpowiadają za cenne
przedmioty pozostawione
przez uczniów w pokoju;
nie przechowują ich także
w swoim pokoju.

vi. Fakt kradzieży lub
zgubienia rzeczy uczniowie
zgłaszają natychmiast
opiekunowi.

b. Przebywanie w ośrodku:

i. Cisza nocna trwa od
godziny 22.00 do godziny
6.00.

ii. Uczniowie mają
zapewnione 8 godzin snu.

iii. Uczniowie mają
zapewnione min. 3 posiłki,
w tym jeden ciepły oraz
odpowiednia ilość czasu i
warunki wymagane do jego
spożycia.

iv. Uczniowie mają prawo do
prywatności.

v. Uczniowie mają prawo do
kontaktu z rodzicami w
wyznaczonych do tego
porach.

c. Uczniowie są zobowiązani do:

i. stosowania się do
harmonogramu zajęć;

ii. stosowania się do
regulaminu ośrodka;

iii. utrzymywaniu porządku w
zajmowanych przez nich
pokojach;

iv. punktualności;
v. używania sprzętów w

ośrodkach zgodnie z ich
przeznaczeniem;

vi. dbałości o bezpieczeństwo
swoje i innych.

d. Uczniowie nie mogą:

i. niszczyć wyposażenia
ośrodka;

ii. narażać zdrowia i życia
swoje i innych;

iii. korzystać ze sprzętów bez
zgody, jeśli ta jest
wymagana;

iv. opuszczać terenu ośrodka
bez zgody opiekunów;

v. zachowywać się głośno;
vi. wychylać się przez balkony,

poręcze i okna.

e. Opuszczanie ośrodka:

i. Uczniowie pozostawiają
pokoje czyste i posprzątane.

ii. Za wszelkie zniszczenia
dokonane przez uczniów
materialnie odpowiadają
ich opiekunowie
prawni/rodzice.

5. Zapisy dotyczące zachowania uczestników
zielonej szkoły w czasie trwania zajęć.

a. Obowiązki uczestnika wyjazdu:

i. Posiadanie podczas
wyjazdu elementów ubioru
wyszczególnionych w liście
przekazanej
rodzicom/opiekunom przed
wyjazdem (np.
odpowiednie obuwie,
płaszcz przeciwdeszczowy,
czapka z daszkiem).

ii. Słuchanie poleceń
opiekunów wyjazdu.

iii. Nie oddalanie się od grupy.
iv. Poruszanie się jedynie w

miejscach wyznaczonych
uprzednio przez opiekuna.

v. Zachowywanie się
odpowiednio do miejsc, w
których się znajduje (np.
rezerwat przyrody,
muzeum, ośrodek kultu
religijnego).

vi. Dbanie o bezpieczeństwo
swoje i innych.

6. Prawa uczestnika wyjazdu:

a. Do otrzymywania ocen z
przedmiotów przerabianych podczas
zielonej szkoły.

b. Do wykazywania się swoją wiedzą i
swoimi umiejętnościami.
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c. Do otrzymania materiałów
dydaktycznych i jasnych
wskazówek co do zlecanych
uczniowi zadań.

d. Do korzystania ze wszystkich
atrakcji realizowanych w czasie
wyjazdu.

7. Zakazy dotyczące uczestnika wyjazdu:

a. Uczeń nie oddala się od grupy bez
wiedzy i zgody opiekuna.

b. Uczeń nie wchodzi do wody bez
wiedzy i zgody opiekuna.

c. Uczeń nie niszczy elementów
przyrody.

d. Uczeń nie spożywa rzeczy do tego
nieprzeznaczonych jak np. dzikie
owoce leśne.

e. Uczeń nie płoszy zwierzyny leśnej.
f. Uczeń nie zachowuje się w

hałaśliwy sposób.
g. Uczeń nie przeszkadza innym w

nauce.
h. Uczeń nie spożywa alkoholu, nie

pali tytoniu, papierosów
elektronicznych i nie używa
wszelkiego rodzaju używek.

8. Zapisy dotyczące opieki zdrowotnej
uczestników.

a. Uczestnik ma prawo do opieki
zdrowotnej i wsparcia ze strony
opiekunów w trudnych sytuacjach.
Powinny być one niezwłocznie
zgłaszane przez ucznia opiekunowi.

9. Zapisy dotyczące nagród i kar
obowiązujących podczas wyjazdu.

a. Za przestrzeganie zasad wyjazdu,
odpowiednią postawę i odpowiednie
wyniki w nauce, uczeń ma prawo do
otrzymania:

i. pochwały ustnej;
ii. oceny.

b. Za nieprzestrzeganie zasad wyjazdu,
nieodpowiednią postawę i słabe
wyniki w nauce, uczeń może zostać
ukarany:

i. ustną naganą;
ii. pisemną naganą;

iii. specjalnym nadzorem
opiekuna;

iv. przeniesieniem do innego
pokoju;

v. adekwatną oceną;

vi. ograniczeniem swoich praw
określanych przez ten
regulamin podczas
wyjazdu;

vii. w szczególnych sytuacjach
usunięciem z wyjazdu
poprzez wezwanie
rodziców/opiekunów do
wcześniejszego,
samodzielnego odebrania
ucznia z zielonej szkoły na
ich własnych koszt bez
zwrotu niewykorzystanej
części opłaty.

10. Zapisy końcowe.

a. Podczas zielonej szkoły uczniów
obowiązują zasady oceniania
przedmiotowego.

b. Regulamin ten ma na celu
zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom oraz stworzenie
optymalnych warunków do nauki i
odpoczynku.

Podpisy

Rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………

Ucznia

………………………………………
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