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PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WYJŚĆ 

ZORGANIZOWANYCH, WYJŚĆ INDYWIDUALNYCH  

W CZASIE WOLNYM ORAZ WYJAZDÓW DO DOMU 

WYCHOWANKÓW BURSY NR 6 W WARSZAWIE  

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

ORGANIZOWANIE WYJŚĆ GRUPOWYCH DO KINA, TEATRU, 

MUZEUM ITP.  

 

1. Przy ustalaniu programu wycieczek i/lub wyjść młodzieży organizowanych 

przez wychowawców, należy przestrzegać następujących zasad: 

1) podczas organizowania imprez i wycieczek poza teren placówki, liczbę 

opiekunów oraz sposób organizowania wycieczki ustala się uwzględniając: 

wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia osób powierzonych 

opiece, 

2) jeden wychowawca sprawuje opiekę nad grupą 10-14 uczestników wyjścia, 

3)  informacja o planowanej wycieczce (imprezie) jest przekazywana 

wychowankom kilka dni wcześniej poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń, 

4) organizator sporządza imienny wykaz uczestników, który przekazuje 

dyżurnemu wychowawcy, 

5) opiekun wypełnia kartę wycieczki zgodnie z obowiązującym drukiem, 

6) kartę wycieczki akceptuje dyrektor, 

7) przed wyjściem opiekun sprawdza stan liczbowy uczestników, przypomina 

zasady ruchu drogowego (zwłaszcza obowiązujące pieszych). Po przybyciu 

do punktu docelowego ponownie sprawdza stan liczbowy grupy, 
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8) po zakończeniu wycieczki (imprezy) organizator odprowadza uczestników 

do placówki i ponownie sprawdza stan liczbowy grypy. 

 

ROZDZIAŁ 2 

INDYWIDUALNE WYJŚCIA WYCHOWANKÓW W CZASIE 

WOLNYM 

 

1. Wychowanek informuje wychowawcę o potrzebie wyjścia, podaje  cel oraz 

godzinę przewidywanego powrotu. 

 2. Wychowawca podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu wychowanka  

i informuje go zasadach bezpieczeństwa obowiązujących poza bursą. 

3. Wychowanek wychodząc jest zobowiązany do wpisania się do Rejestru 

Wyjść, podając szczegółowe informacje dotyczące celu wyjścia i planowanego 

powrotu. 

4. Po powrocie wychowanek informuje wychowawcę o swoim przybyciu do 

placówki. 

5. Wychowanek powinien wrócić do bursy nie później niż do godziny 21.30. 

6. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 1 godziny) należy powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych i zastosować odpowiednie środki 

wychowawcze. 

7. Celem poprawy warunków bezpieczeństwa, wychowankowie nie mogą bez 

zgody wychowawcy opuszczać bursy po godzinie 21.00.  
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ROZDZIAŁ 3 

WYJAZD WYCHOWANKÓW DO DOMU  

 

1. Wychowanek wyjeżdżając do domu każdorazowo informuje o tym 

wychowawcę. 

2. Wychowanek odnotowuje wyjazd w Księdze Wyjazdów lub informację tę 

wychowawca wpisuje w Zeszycie Uwag. 

3. Wychowawca  przypomina wychowankowi podstawowe zasady 

 bezpieczeństwa obowiązujące w czasie podróży. 

4. Wychowankowie wyjeżdżający do domu pozostawiają swój pokój  

w należytym porządku z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż. 

5. Wychowankowie zajmujący pokoje przewidziane do kwaterowania, powinni 

opuścić je do godz. 17.00. 

 

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Bursy nr 13/2018 

w dniu 13.09.2018r. 

 


