
PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 
 

................................................... ................. 

Imię i nazwisko dziecka klasa 

w organizowanej przez szkołę wycieczce do.................................................. , 
 
która odbędzie się w dniach…………………................................................. 
 
Oświadczam jednocześnie, że: 
 
a. stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce, 
 
b. zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce, w przypadku 

rezygnacji – pokrywam w pełni koszty wyjazdu za dziecko, albo znajduję na to miejsce 
inną osobę, 

 
c. biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu, 
 
d. zgadzam się na niezbędne zabiegi medyczne ratujące zdrowie i życie mojego 

dziecka, 

e. biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na 
wycieczkę, 

 
f. biorę na siebie odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody materialne 

wynikające z nieprzestrzegania przez moje dziecko regulaminu wycieczki, 
 
g. zostałem/am poinformowana, że w przypadku złamania regulaminu wycieczki moje 

dziecko może ponieść kary przewidziane w Statucie szkoły, 

h. w razie odesłania mojego dziecka z wycieczki do domu zobowiązuję się niezwłocznie 

odebrać je z miejsca pobytu grupy do domu na własny koszt, 

i. pokryję ewentualne koszty połączeń telefonicznych w czasie wyjazdu zagranicznego, 
  

j. zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń MZ i GIS w związku z sytuacją 

epidemiologiczną. 

 

Numer telefonu do kontaktu................................................................................. 

 

 
............................................ ..................................... 
 

miejscowość i data      czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

KONTRAKT UCZEŃ  -  SZKOŁA 
 
dla ucznia klasy (grupy) .................................................................uczestniczącego w 
 
................................................................................ w dniach .......................................... 
 
(nazwa wycieczki/wyjścia/imprezy) 
 
Podczas pobytu i w czasie dojazdów w obie strony uczestnik przestrzega zasad etyki i reguł 

zachowania określonych w Statucie szkoły oraz w Regulaminie Wycieczek Szkolnych. 
 
 
W szczególności ucznia obowiązuje: 
 
a. całkowity zakaz spożywania alkoholu, używek, palenia papierosów w tym elektronicznych itp. 

– w przypadku wątpliwości opiekunów, dziecko może zostać przebadane w kierunku 
używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających 

 
b. bezwzględny zakaz oddalania się od grupy i samowolnego opuszczania miejsca 

zakwaterowania, 
 
c. przestrzeganie ciszy nocnej, 
 
d. obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (wszelkich formach aktywności przewidzianych 

programem wyjazdu), 
 
e. respektowanie poleceń kierownika (wycieczki/wyjścia/imprezy) i opiekunów, w tym 

również spoza grona pedagogicznego, 
 
f. zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych, organizacyjnych i innych ważnych spraw 

kierownikowi grupy. 
 
 
Uczeń przebywa na wycieczce pod opieką nauczycieli i (lub) opiekunów spoza grona 

pedagogicznego szkoły zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. 
 
Ucznia obowiązuje wzorowa kultura i zachowanie godne osoby reprezentującej II LO.  

Uczeń naruszający zasady Statutu szkoły, regulaminu wycieczek, dopuszczający się zachowań 

uznanych przez kierownika (opiekuna) grupy za niewłaściwe lub naganne zostanie odesłany do 

domu, po telefonicznym poinformowaniu rodziców i dyrektora szkoły. 
 
Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru syna / córki z miejsca pobytu grupy na własny 

koszt oraz do zwrotu ewentualnego (wcześniej uzyskanego) dofinansowania. środki wpłacone na 

pokrycie kosztów wycieczki (wyjazdu/imprezy) nie podlegają zwrotowi. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami zachowania uczniów na wycieczce szkolnej 
 
stanowiącymi integralną część niniejszego Kontraktu: 

 

 

Uczestnik (uczeń)  Rodzice/opiekunowie  
   
 
 
...................................................  ...................................................


