
Zał�cznik Nr 5 

PISEMNA ZGODA / O�WIADCZENIE  

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Ja ni�ej podpisana /ny / wyra�am zgod� na uczestnictwo mojego dziecka  

………………………………         ………………………

  Imi� i nazwisko dziecka                     klasa 

w organizowanej przez szkoł� wycieczce, która odb�dzie si� w dniach 

…………………….. 

O�wiadczam jednocze�nie, �e: 

• stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce, 

• zgadzam si� na wszelkie zabiegi medyczne ratuj�ce zdrowie i �ycie mojego 

dziecka, 

• zobowi�zuj� si� do zapewnienia jego bezpiecze�stwa w drodze pomi�dzy 

miejscem zbiórki / szkoła , �wietlica / i punktem rozwi�zaniem wycieczki a 

domem, 

• zobowi�zuj� si� do pokrycia kosztów zwi�zanych z udziałem w wycieczce, 

• bior� na siebie odpowiedzialno�� finansow� za ewentualne szkody materialne 

wynikaj�ce z nieprzestrzegania przez moje dziecko regulaminu wycieczki, 

• zostałem/am poinformowana, �e w przypadku złamania regulaminu wycieczki 

moje dziecko mo�e ponie��  kary przewidziane w statucie szkoły.  

W razie odesłania mojego dziecka z wycieczki do domu zobowi�zuj� si�

niezwłocznie odebra� je z miejsca pobytu grupy do domu na własny koszt.

Wrocław , dnia …………………       ……………………………………. 

       czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego /

Zał�cznik Nr 4 

KONTRAKT UCZE� – SZKOŁA 

dla uczniów klasy (grupy) …………………………

uczestnicz�cych w ………………………………………………………(nazwa imprezy)

w dniach …………………………………………….. 

Podczas pobytu na ………………………….(wycieczce, obozie, biwaku, sesji 

naukowej…) i w czasie dojazdów w obie strony uczestniczy przestrzegaj� zasad 

etyki i reguł zachowania okre�lonych w Statucie szkoły oraz w Regulaminie 

Wycieczek Szkolnych. 

W szczególno�ci uczniów obowi�zuje: 

a. całkowity zakaz spo�ywania alkoholu i palenia, 

b. przestrzeganie ciszy nocnej, 

c. obecno�� i aktywne uczestnictwo w zaj�ciach (wszelkich formach aktywno�ci 

przewidzianych programem wyjazdu), 

d. respektowanie polece� kierownika obozu (wycieczki, imprezy), opiekunów 

spoza grona pedagogicznego LO Nr III, 

e. zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych, organizacyjnych i innych 

wa�nych spraw kierownikowi grupy. 

Uczniowie przebywaj� na wycieczce pod opiek� nauczycieli LO Nr III i (lub) 

opiekunów spoza grona pedagogicznego szkoły zaakceptowanych przez dyrektora 

szkoły. 

Uczniów obowi�zuje wzorowa kultura i zachowanie godne osoby 

reprezentuj�cej LO Nr III we Wrocławiu.  

Uczniowie naruszaj�cy zasady Statutu szkoły, Regulamin Wycieczek LO Nr III, 

dopuszczaj�cy si� zachowa� uznanych przez kierownika (opiekuna) grupy za 

niewła�ciwe lub naganne zostan� odesłani do domu, po telefonicznym 

poinformowaniu rodziców i dyrektora szkoły. 

 Rodzice zobowi�zuj� si� do niezwłocznego odbioru syna / córki z miejsca 

pobytu grupy na własny koszt oraz do zwrotu ewentualnego (wcze�niej uzyskanego) 

dofinansowania. �rodki wpłacone na pokrycie kosztów wycieczki (obozu, imprezy) 

nie podlegaj� zwrotowi. 

O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z „Zasadami zachowania uczniów na 
wycieczce szkolnej” stanowi�cymi integraln� cz��� niniejszego Kontraktu. 

Uczestnik (ucze�) ………………………

Kierownik grupy ………………………. 

Rodzice ………………………. 

 ………………………. Dyrektor ………………………………


