ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH W SZKOLE I POZA TERENEM SZKOŁY.
Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole i poza nią to: koła zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, zawody sportowe, dyskoteki, zabawy
klasowe, wieczornice, spotkania literackie, wycieczki organizowane w ramach
zajęć pozalekcyjnych i inne. Są to zajęcia płatne i prowadzone społecznie.
1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych odbywających
się w szkole odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
2. Jest ona zobowiązana do czuwania nad bezpieczeństwem uczniów w
trakcie trwania zajęć, a także dopilnowania ich do momentu wyjścia
wszystkich uczestników zajęć ze szkoły.
3. Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie szkoły lub poza nią dla uczniów
muszą być zgłoszone do dyrekcji.
4. Rodzice uczniów powinni wiedzieć w jakich zajęciach bierze udział ich
dziecko i na niektóre z nich wymagana jest ich zgoda. Są to w
szczególności wycieczki (wyjścia).
5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zawodów sportowych
organizowanych w szkole odpowiadają osoby organizujące zawody lub
wyznaczone do opieki nad uczniami.
6. O wszystkich organizowanych w szkole zawodach sportowych musi być
powiadomiona dyrekcja szkoły.
7. Organizatorem zajęć dla uczniów nie może być osoba niepełnoletnia, nie
może też pełnić ona opieki nad uczniami.
8. Wszystkie wyjścia-wyjazdy poza teren szkolny z uczniami wymagają
zgłoszenia tego faktu dyrekcji gimnazjum, wpisania do zeszytu wyjść lub
wypełnienia karty wycieczki (wyjścia).
9. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek (wyjść) są umieszczone w
regulaminie organizowania wycieczek.
10. Uczeń wracający z zajęć pozalekcyjnych powinien bezpiecznie wrócić do
domu.
11. Uczniów wracających z wycieczki szczególnie po godzinie 20.00 powinni
odebrać rodzice (opiekunowie), a jeśli wracają sami to tylko na pisemną
prośbę-zgodę rodziców dostarczona do organizatora lub opiekuna.
12. Zabawy-dyskoteki klasowe organizowane w szkole musza zakończyć się
przed godziną 20.00 tak, aby ostatni uczeń opuścił szkołę do godziny
20.00.
13. O udziale ucznia w zabawie szkolnej musza wiedzieć rodzice
(opiekunowie).
14. Na udział ucznia w zabawie lub imprezie organizowaną w szkole lub poza
nią, której zakończenie jest po godzinie 20.00 musi być pisemna zgoda
rodziców (opiekunów).

15. Uczeń w czasie zabawy-dyskoteki lub innej imprezy organizowanej w
szkole lub poza nią jest pod opieką wyznaczonych osób przez dyrekcje
szkoły.
16. O każdej zabawie-dyskotece szkolnej dyrekcja szkoły powiadamia straż
miejska (policję) celem zapewnienia uczniom bezpiecznego powrotu do
domu.
17. Uczniowie są zobowiązani bezpośrednio po zakończeniu imprezy w
szkole udać się do domu, zaś rodzice (opiekunowie) powinni wymagać od
swoich dzieci stosowania się do tych zaleceń.
18. Uczeń może wyjść z imprezy przed wyznaczony terminem jej
zakończenia tylko wtedy, gdy posiada pisemną zgodę rodziców
(opiekunów) lub jest odebrany z imprezy osobiście.
19. Wychowawca klasy musi uzgodnić z rodzicami sposób informowania ich
o planowanych zajęciach-imprezach oraz uzyskać od rodziców
odpowiednie zgody.

