
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 110/2020/2021 

z dnia 24.08.2021r. 

 

 

 

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO 

w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej 

 

1. Plener malarski jest formą obowiązkową zajęć szkolnych.  

2. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zajęciach 

wyjazdowych, w przypadku wyrażenia zgodny na uczestniczenie w plenerze 

stacjonarnym, uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach organizowanych 

na terenie szkoły oraz wykonania prac wymaganych do zaliczenia pleneru. 

3. Każdy uczestnik pleneru ma obowiązek zapoznania się regulaminem pleneru wraz z 

pozostałą dokumentacją. 

4. Każdy uczestnik pleneru ma obowiązek zapoznania się z harmonogramem pleneru 

przygotowanym przez kierownika wycieczki. 

5. Ilość i rodzaj prac do wykonania i sposób ich oceniania zostanie podany przez 

nauczyciela / opiekuna pleneru. 

6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych i przyjętych przez 

opiekunów pleneru oraz kierownika pleneru. 

7. Uczniowie zobowiązani są do posiadania ze sobą dokumentu potwierdzającego ich 

tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty), 

8. Uczniowie zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią odzież oraz materiały 

plastyczne potrzebne do realizacji zadań plenerowych. 

9. W trakcie przejazdu autokarem na miejsce pleneru należy unikać spacerowania po 

pojeździe. W trakcie przerw na toaletę, stosować się do wyznaczonego przez 

opiekunów czasu i stawiać się na miejsce zbiórki punktualnie. 

10. Uczniowie nie mają prawa opuszczać ośrodka noclegowego samowolnie. 

11. Należy przestrzegać zasad poruszania się po drogach, przepisów przeciwpożarowych i 

innych obowiązujących w obiekcie (w tym poszanowania mienia). 

12. W obiekcie uczniowie korzystają z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz stosują się do regulaminów placówki, na terenie której 

przebywają. 

13. Należy przestrzegać godzin posiłków oraz harmonogramu dnia. 

14. Wszystkie niepokojące zdarzenia (urazy, choroby, poważne konflikty itp.) należy 

natychmiast zgłaszać opiekunom pleneru. 

15. Kategorycznie zabrania się uczestnikom pleneru posiadania, przechowywania i 

używania wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych, nikotynopochodnych oraz 

alkoholu. 



16. Wobec osób, które nie przestrzegają regulaminu i zasad BHP, będą wyciągnięte 

konsekwencje zgodnie z kryteriami zawartymi w WO, a w razie nie stosowania się do 

zasad regulaminowych, rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązują się do 

natychmiastowego odbioru ucznia z miejsca pobytu na plenerze. 

17. Na plenerze obowiązuje atmosfera wzajemnego szacunku. 

18. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzyga Regulamin 

wycieczek szkolnych” oraz „Statut ZSP”. 

 

Data i podpis rodzica/ów – opiekuna prawnego 

 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

 

Data i podpis ucznia/uczennicy/ uczniów 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. 

 

 

 


