
REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO KLAS PIERWSZYCH 

1. Regulamin dotyczy uczestników wyjazdu integracyjnego klas pierwszych w dniach 1-3 września, oraz 

4-6 września 2022 r.   

2. Uczestnicy wyjazdu mają prawo: 

a) Uczestniczyć we wszystkich punktach planu dnia wyjazdu integracyjnego. 

b) Korzystać z całości sprzętu przeznaczonego do ich użytku. 

c) Brać czynny udział w organizacji wyjazdu. 

d) Zdeponować u wychowawcy cenne rzeczy. 

3. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego mają obowiązek: 

a) Wykonywać polecenia kadry opiekuńczo-wychowawczej. 

b) Zachowywać porządek w pokojach, na terenie placówki i w każdym innym miejscu. 

c) Dbać o higienę osobistą. 

d) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę 

opiekuńczo-wychowawczą. 

e) Stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, gier i zabaw sportowych, itd. 

f) Wzajemnie udzielać sobie pomocy oraz godnie i kulturalnie zachowywać się. 

g) Przestrzegać zasady BHP. 

h) Ręczniki, mokre rzeczy, buty przechowywać w wyznaczonych miejscach. 

4. Uczestnikom wyjazdu zabrania się: 

a) Przebywania w nie swoim pokoju zakwaterowania. 

b) Samowolnego opuszczania terenu placówki, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść, 

opuszczania budynku podczas nocnego spoczynku. 

c) Posiadania używek oraz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, oraz 

wszelkiego rodzaju używek (energetyków, itp.) na terenie placówki jak i poza nią.  

d) Zabaw ostrymi narzędziami i ich posiadania podczas wyjazdu. 

e) Biegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych, wychylania się przez okna. 

f) Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej, grzewczej itp. 

g) Niszczenia mebli, sprzętu sportowego, malowania po ścianach itp. (za zniszczenia dokonane 

z winy uczestnika odpowiadają rodzice). 

h) Używania wulgarnych słów i zwrotów zarówno do kadry jak i innych osób. 

i) Pożyczania cudzej własność bez zgody właściciela. 

j) Samowolnego przyjmowania wszelkiego rodzaju lekarstw.  

k) Używania ognia w budynkach. 

l) Używania tosterów, opiekaczy, czajników elektrycznych, itp. urządzeń w salach noclegowych. 

5. Za wzorowe zachowanie, wykonywanie obowiązków i dodatkowych prac, związanych z realizacją 

programu oraz udział w konkursach uczestnik może być wyróżniony: 

a) Pochwałą wychowawcy. 

b) Pochwałą wychowawcy przed uczestnikami wyjazdu. 

c) Nagrodą rzeczową. 

d) Powiadomieniem rodziców/opiekunów oraz szkoły o wzorowym i aktywnym uczestnictwie. 

6. Za wykroczenia uczestnik może być ukarany: 

a) Ustnym upomnieniem wychowawcy. 

b) Nadprogramowymi obowiązkami. 

c) Upomnieniem wychowawcy w obecności wszystkich uczestników. 

d) Telefonicznym powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych o złym zachowaniu. 

e) Usunięciem uczestnika z wyjazdu na koszt rodziców/opiekunów prawnych. 

f) Zakazem uczestnictwa w następnych wyjazdach organizowanych przez szkołę. 

 

Kontakt telefonicznym w czasie wyjazdu z o. Damianem Pawlikiem SI: 723 972 908 


