
 

REGULAMIN WYJZDÓW NA KONKURSY, PRZEGLĄDY, WRSZTATY, 

FESTIWALE, KONCERTY  

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BOBOWEJ  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 

2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

2. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. 

Nr 135, poz. 1516). 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne  

 

1. Nadzór nad organizacją wyjazdów na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale, koncerty 

sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale, koncerty są integralną formą działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  

3. Przy organizowaniu w/w form wyjazdów współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.  

4. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów są wyrażone na piśmie.  

5. Opiekun wyjazdu ma obowiązek każdorazowo poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) o planowanym wyjeździe na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale, 

koncerty. 

6. Uczniowie oraz ich opiekunowie na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale oraz 

koncerty w miarę możliwości środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, 

busem itd. należącym do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia. 

7. W miarę posiadanych środków finansowych szkoła może sfinansować w całości lub 

częściowo dofinansować koszty podróży uczniów na zawody sportowe i konkursy.  

 

Rozdział II 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas konkursów, przeglądów, 

warsztatów, festiwali, koncertów. 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali, 

koncertów (w tym również w czasie dojazdu oraz powrotu do szkoły) organizowanych 

przez szkołę odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.  

2. Funkcję opiekunów wyjazdu powinni pełnić nauczyciele bądź w szczególnych 

przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) uczestników lub inne pełnoletnie osoby.  

3. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób. 



4. Opiekunowie grupy sprawdzają stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego 

miejsca postoju, po przybyciu do punktu docelowego, oraz przed wyjazdem powrotnym po 

zakończeniu konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali, koncertów.  

5. Opiekun przygotowuje dokumentację wyjazdu. 

6. W konkursach, przeglądach, warsztatach, festiwalach i koncertach organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę 

rodziców. 

 

 

Rozdział III 
 

Ramowy regulamin konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali, koncertów  

i obowiązki jej uczestników  

 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów konkursów, 

przeglądów, warsztatów, festiwali, koncertów i obiektów, na których się znajdują.  

2. Uczniowie dostarczają opiekunowi wyjazdu pisemną zgodę od rodziców (prawnych 

opiekunów) na udział. 

3. Uczestników wyjazdu na konkurs, przegląd, warsztaty, festiwal, koncert obowiązuje 

odpowiedni strój.  

4. W czasie trwania konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali, koncertów, podczas 

dojazdu jak i powrotu, obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa.  

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.  

6. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń opiekunów.  

7. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do opiekuna wyjazdu .  

8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie  

ze statutem szkoły. 

 

 

Rozdział IV  

 

Dokumentacja wyjazdu  
 

1. Wyjazd na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale, koncerty musi być należycie 

przygotowany pod względem programowym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami 

w zakresie: rodzaju konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali, trasy, harmonogramu  

i regulaminu zachowania się uczniów.  

2. Kartę wyjazdu na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale, koncerty sporządza opiekun 

grupy i przedstawia ją dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Załącznik nr 1.  

3. Do karty wyjazdu dołącza się listę uczestników wyjazdu. Załącznik nr 2.  

4. Opiekun grupy powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział 

w konkursie, przeglądzie, warsztatach, festiwalu, koncercie. Załączniki nr 3.  

5. Opiekun (opiekunowie) powinni pobrać delegację i potwierdzić wyjazd służbowy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.  

 

KARTA WYJAZDU NA 

KONKURS/PRZEGLĄD/WARSZTATY/FESTIWAL/KONCERT*) 

 

 

Nazwa konkursu/przeglądu/warsztatów/festiwalu/koncertu*) 

…………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejsce wyjazdu………………………………………………………………………………. 

 

Termin wyjazdu………………………………………………………………………………… 

 

Liczba uczestników zgodnie z listą (zał. nr 2)…………………………………………………. 

 

Opiekun/opiekunowie*) grupy imię i nazwisko………………………………………………. 

 

Środek lokomocji……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA, OPIEKUNÓW*) 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w trakcie 

wyjazdu na konkurs/przegląd/warsztaty/festiwal/koncert*) dla dzieci i młodzieży.  

 

 

………………………………………………………..  podpis…………………………….. 

………………………………………………………..  podpis ……………………………..  

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM:         ….………………………………… 

                          (data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 



 

 

 

*) – niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2. 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA 

KONKURS/PRZEGLĄD/WARSZTATY/FESTIWAL/KONCERT 

 

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA KLASA  NR TELEFONU 

RODZICÓW 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     



24.     

25.     

 

Załącznik nr 3. 

 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA  

W KONKURSI/PRZEGLĄDZIE/WARSZTATACH/FESTIWALU/KONCERCIE 

 

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo 

naszego/mojego dziecka *)  

 

…………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

 

w konkursie/przeglądzie/warsztatach/festiwalu/koncercie*)…………………………............... 

……………………………………………………………………………………………......... 

który odbędzie się w dniu (dniach) …………………..w …………………………………..….  

                                                                                                                (miejscowość) 

 

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu 

konkursie.  

Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby.  

 

 

 

 

____________________________                              ________________________________ 

             (data i miejsce)             podpis rodziców (prawnych opiekunów)  

   

 

 

 

 

 

 

*) – niepotrzebne skreślić 

 


