
Zasady bezpieczeństwa dotyczące opieki podczas Zielonej Szkoły  

Podróż autokarem 

1. Kierownik Zielonej Szkoły wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowanych miejsc. 

2. Kierownik zajmuje miejsce przy drzwiach z przodu autokaru 

3. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach. 

4. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności uczestników. 

5. W czasie jazdy uczestnicy siedzą na wyznaczonych miejscach 

6. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia 

dzieci , zwraca uwagę by nie przebiegały przez jezdnię 

7. Uczestnicy Zielonej Szkoły zostawiają porządek w autokarze i zabierają ze sobą 

wszystkie rzeczy. 

8. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar. 

9. Uczestnicy nie mogą oddalać się od grupy. 

Pobyt na Zielonej Szkole 

1. Udział w wyjeździe na Zieloną Szkołę wymaga pisemnej zgody rodziców, bądź 

opiekunów prawnych dziecka(oświadczenie przechowuje kierownik)  

2. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika, bądź opiekunów stanie zdrowia 

dziecka, prowadzonym leczeniu, bądź zażywanych przez dzieci lekach.  

3. W razie wcześniejszego odbioru dzieci z Zielonej Szkoły rodzice muszą uzyskać 

pisemną zgodę dyrektora placówki organizującej wyjazd. 

4. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania Zielonej Szkoły sprawuje kierownik i opiekunowie 

grup. 

5. Wymagana liczba opiekunów na Zielonej Szkole to co najmniej jeden opiekun na 15 

uczniów. 

6. Kierownik i opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg 

publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych 

regulaminów i zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i 

samorządowych. 

7. Wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności zarówno w budynku, jak i czasie 

spacerów, oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów. 

8. Na Zieloną Szkołę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę. 

9. Przed wyjazdem opiekunowie powinni dokładnie zaznajomić uczestników z zasadami 

bezpieczeństwa w autokarze. 

10. Opiekunowie po dotarciu do miejsca docelowego powinni zadbać o sprawdzenie, czy 

produkty spożywcze zostały zjedzone przez uczestników, aby nie spowodować 

ewentualnego zatrucia. 

11. Powinno się dbać o ochronę środowiska: nie śmiecić, nie zanieczyszczać wód, 

zachować ciszę. 


