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Załącznik do uchwały Nr 5/7/22/23 

Rady Pedagogicznej z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

NOWELIZACJA SZKOLNEGO REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W KOBIERNICACH 

 

Do Szkolnego regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Podstawowej im. 

T. Kościuszki w Kobiernicach w rozdziale 7 Regulamin wycieczek i innych imprez 

krajoznawczo-turystycznych  wprowadza się następujące zmiany:  

Dotychczasowe brzmienie § 14  Procedury organizacji wycieczek ust. 5 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

1) kartę wycieczki z jej harmonogramem, 

2) listę uczestników, 

3) pisemne zgody rodziców, 

4) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, 

5) pisemną informację dla rodziców nt. wycieczki, 

6) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu 2 tygodni po zakończeniu 

wycieczki). 

 

Nowe brzmienie § 14  Procedury organizacji wycieczek ust. 5 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

1) kartę wycieczki z jej harmonogramem, 

2) listę uczestników, 

3) elektroniczne zgody rodziców/prawnych opiekunów zapisane w module oświadczeń 

dziennika elektronicznego, 

4) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, 

5) sprawozdanie z wycieczki 

6) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu 2 tygodni po zakończeniu 

wycieczki). 
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Dotychczasowe brzmienie § 14  Procedury organizacji wycieczek ust. 10 

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Nowe brzmienie § 14  Procedury organizacji wycieczek ust. 10 

10. Udział ucznia w wycieczce wymaga elektronicznej zgody rodziców/prawnych opiekunów 

zapisanej w module oświadczeń dziennika elektronicznego. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 16  Obowiązki kierownika wycieczki ust. 4 

4. Zebranie od uczniów oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody 

na udział dziecka w wycieczce oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych (w przypadku nie 

podpisania przez rodziców oświadczenia kierownik wycieczki ma prawo odmowy 

uczestnictwa dziecka w wycieczce). 

 

Nowe brzmienie § 16  Obowiązki kierownika wycieczki ust. 4 

4. Zgromadzenie w systemie dziennika elektronicznego w module oświadczeń zgód rodziców 

(prawnych opiekunów) na udział dziecka w wycieczce oraz braku przeciwwskazań 

zdrowotnych (w przypadku niewypełnienia przesłanego oświadczenia przez rodziców 

kierownik wycieczki odmawia uczestnictwa dziecka w wycieczce). 

 

Załącznik 3 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka 

w wycieczce –uchylony (elektroniczne zgody rodziców/prawnych opiekunów zostają zapisane 

w module oświadczeń dziennika elektronicznego). 

 

 


