Wyciąg z regulaminu "Zasady organizacji wyjazdów w Zespole Szkół Społecznych STO"
§ 7. Podczas wyjazdów obowiązują uczestników
przepisy Statutu i Regulaminu pracy szkoły. W
tym przypadku przez szkołę rozumie się cały
obszar, na którym odbywa się wyjazd.
Uczestników obowiązuje w szczególności:

- przestrzeganie zasad kultury osobistej;

- uczestnictwo we wszystkich zajęciach;

Ponieważ
opiekunowie
ponoszą
prawną
odpowiedzialność za swoich podopiecznych, są
oni uprawnieni do wchodzenia do pokojów o
dowolnej porze, uczniów natomiast obowiązuje
zakaz zamykania się w pokojach.

- przestrzeganie punktualności w stawianiu się
na posiłki, zajęcia merytoryczne i rekreacyjne;
- obecność na posiłkach;
- informowanie opiekunów o wyjściach poza
ogrodzony teren zakwaterowania;
- przestrzeganie ustalonych godzin wieczornego
powrotu do miejsca zakwaterowania i pokojów
oraz ciszy nocnej;
- utrzymywanie porządku na terenie obiektów, z
których korzystają uczestnicy wyjazdu;
- zakaz spożywania alkoholu i używania innych
środków zmieniających świadomość;
zakaz
palenia
papierosów
w
miejscu
zakwaterowania
i
podczas
zajęć
oraz
dostosowanie się do ustaleń w tej kwestii
przyjętych podczas wyjazdu;
- nieutrzymywanie jakichkolwiek form kontaktów
seksualnych;

- wykonywanie poleceń kierownika i opiekunów
wyjazdu;
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

§ 8. Każdy przypadek uszkodzenia lub
zniszczenia sprzętów i wyposażenia, z którego
korzystają uczestnicy wyjazdu powinien być
natychmiast zgłoszony kierownikowi wyjazdu.
Jeśli do strat doszło z winy uczestnika, ponosi on
(jego rodzice) związane z tym koszty.
§ 9. W razie złamania zasad ustalonych w § 7 i
8 kierownik wyjazdu może:
- udzielić uczniowi ostrzeżenia,
- zawiesić ucznia w prawach do korzystania z
niektórych punktów programu wyjazdu,
- w porozumieniu z dyrektorem nadać
postępowaniu tryb dyscyplinarny, co oznaczać
może usunięcie z wyjazdu i wezwanie rodziców
do odebrania ucznia oraz powołanie Komisji
Dyscyplinarnej.

_______________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z § 7 i 8 regulaminu "Zasady organizacji wyjazdów w
Zespole Szkół Społecznych STO" i znane mi są konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania
zawartych w nich zasad (§ 9).
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