
REGULAMIN ZIMOWISKA  
Stołowe 2023 

Każdy uczestnik zimowiska zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

PODRÓŻ  

1. W czasie podróży pociągiem opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele przydzieleni do 
poszczególnych przedziałów lub klas.  

2. Uczeń nie może samowolnie opuszczać przedziału. Może to uczynić jedynie za zgodą nauczyciela 
opiekującego się klasą w czasie jazdy.  

3. W czasie przejazdu należy zachować porządek. 
4. Rodzice odbierający dzieci z dworca po powrocie z zimowiska zobowiązani są zgłosić się do 

nauczyciela sprawującego opiekę.  

ZAKWATEROWANIE  

1. W czasie zakwaterowania opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy lub inni nauczyciele pełniący 
rolę wychowawców przydzielonych do danej klasy. 

2. W pokojach należy zachować porządek i czystość. 
3. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 wieczorem, do 7.00 rano dnia następnego. W czasie ciszy nocnej 

nie należy zachowywać się w sposób, który utrudniałby lub uniemożliwiał spanie pozostałym 
uczestnikom zimowiska. Na zimowisku nie ma tzw. „zielonej nocy”! 

4. Przed wyjściem w teren opiekun sprawdza, czy wyposażenie oraz ubranie ucznia są prawidłowe i 
dostosowane do warunków pogodowych.  

5. Uczniom bezwzględnie zabrania się opuszczania terenu obiektu bez zgody opiekuna.  

ZAJĘCIA NA STOKU  

1. Opiekę sprawuje wyznaczony instruktor wraz z nauczycielem dyżurującym na stoku. O przerwach w 
zajęciach decyduje instruktor. 

2. O wszelkich dolegliwościach zdrowotnych należy bezzwłocznie poinformować instruktora lub 
nauczyciela dyżurującego na stoku. 

3. Nie wolno odłączać się od grupy, ale jeśli się to zdarzy, uczeń zgłasza się do nauczyciela 
dyżurującego na stoku. 

4. W czasie jazdy na nartach lub desce uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń opiekunów 
oraz reagowania na ustalone sygnały.  

POZOSTAŁE ZASADY 

1. Na zimowisku obowiązuje bezwzględny zakaz: picia i kupowania alkoholu, kupowania i palenia 
papierosów oraz innych używek. 

2. Jeżeli uczestnicy zimowiska posiadają telefony, oddają je wychowawcom. Otrzymują je 
raz dziennie w czasie wyznaczonym przez wychowawcę. Oddany telefon jest 
wyłączony. 

3. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 
dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

4. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie zimowiska, dlatego każdy powinien 
zachowywać się tak, aby było udane i szczęśliwie się zakończyło. 

5. Odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez uczestnika ponoszą rodzice.  

Zimowisko jest wyjazdem szkolnym i dlatego nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje 
następujące kary:  

1. Naganę wychowawcy-opiekuna. 
2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
3. Naganę dyrektora szkoły, z powiadomieniem Rodziców.  
4. Usunięcie ucznia z zimowiska.  


