
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016/2017 

z dnia 11 października 2016r. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42  

im. Ziemi Bytomskiej  
 
 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA 
„ZIELONEJ SZKOŁY” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42  
IM. ZIEMI BYTOMSKIEJ   

 

 
 § 1  

  

1. „Zielona szkoła” odbywa się w formie imprezy wyjazdowej powiązanej z realizacją programu 
nauczania.  

2. Dyrektor zapewnia zajęcia dydaktyczne i/lub opiekuńczo-wychowawcze uczniom nie biorą-
cym udziału w „zielonej szkole”. Obecność tych uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.  

3. Każde dziecko ma prawo wyjazdu na „zieloną szkołę”. 
4. Wstępną deklarację co do wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” składają rodzice/prawni opie-

kunowie uczennic/uczniów klas trzecich na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym dla 
wyjazdów planowanych w II semestrze danego roku szkolnego  lub rodzice/prawni opieku-
nowie uczennic/uczniów klas drugich na zebraniu podsumowującym I semestr dla wyjazdów 
planowanych w I semestrze kolejnego roku szkolnego. 

5. W przypadku dzieci ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zacho-
wania zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci, wychowawca klasy pro-
ponuje rodzicom/prawnym opiekunom towarzyszenie dziecku podczas wyjazdu. 

6. Decyzję o wyjeździe na „zieloną szkołę” dziecka, o którym mowa w ust. 5  podejmują rodzi-
ce/opiekunowie prawni  w porozumieniu z wychowawcą klasy. Wychowawca klasy informu-
je o decyzji Dyrektora Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły określa ilość opiekunów, biorąc pod uwagę przepisy, wiek i stopień rozwoju 
psychofizycznego dzieci, stopień zdyscyplinowania grupy, udział w imprezie dzieci, o któ-
rych mowa w ust.5,  stan zdrowia oraz ewentualną niepełnosprawność uczestników, doświad-
czenie i umiejętności pedagogiczne opiekunów, specyfikę zajęć w trakcie imprezy, wykorzy-
stywane środki transportu i sposób organizacji imprezy. 

 

§ 2 
  

1. Decyzję o organizacji „zielonej szkoły” podejmuje dyrektor mając na uwadze organizację 
pracy szkoły, po otrzymaniu zgód nauczycieli na wyjazd i wyznaczeniu spośród kadry peda-
gogicznej kierownika wyjazdu, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3. 

2. W przypadku braku wystarczającej  liczby zgód nauczycieli na wyjazd w charakterze opieku-
nów, Dyrektor Szkoły, we współpracy z rodzicami uczniów klas trzecich, może wyłonić 
opiekunów spośród innych pełnoletnich osób, które złożą deklarację wyjazdu     i udokumen-
tują kwalifikacje wymagane przepisami prawa.  

3. W przypadku nie wyłonienia wystarczającej liczby opiekunów, o których mowa w ust. 1          
i ust. 2, brakujących opiekunów będzie zobowiązany zapewnić wykonawca usłu-
gi/zleceniobiorca, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

4. Do obowiązków opiekunów należy sprawowanie opieki nad powierzoną grupą przez 24 h na 
dobę oraz realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z opracowanym programem    
i  harmonogramem.  



 
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze zobowiązani są do prowadzenia 

dokumentacji przebiegu zajęć.  
§ 3 
 

1. Dyrektor  Szkoły na podstawie udzielonego przez rodziców pełnomocnictwa przeprowadza 
wszelkie czynności związane z organizacją „zielonej szkoły”. Wzór pełnomocnictwa określa 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wyboru wykonawcy usługi pn. organizacja „zielonej szkoły” dokonuje komisja powołana 
przez Dyrektora Szkoły z udziałem przedstawicieli rodziców w drodze dopuszczonej ustawą 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych 
obowiązującym w Szkole, po oszacowaniu wartości zamówienia dokonanym na podstawie 
rozeznania rynku. 

3. Szacowania rynku dokonuje Rada Rodziców i podaje Dyrektorowi Szkoły szacunkową war-
tość zamówienia. 

4. Wybrana przez komisję oferta zostaje przedstawiona pozostałym rodzicom uczniów klas trze-
cich na zebraniu z rodzicami.  

§ 4 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ostatecznie deklarują uczestnictwo dziecka w wyjeździe na 
„zieloną szkołę” w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia dla wyjazdów organizowa-
nych w II semestrze roku szkolnego lub do końca maja dla wyjazdów organizowanych             
w I semestrze kolejnego roku szkolnego.  

2. Po złożeniu deklaracji rodzic/prawny opiekun może zrezygnować z wyjazdu dziecka, ale tyl-
ko z przyczyn losowych. 

§ 5 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie podejmując decyzję o wyjeździe swoich dzieci na „zieloną 
szkołę” wpłacają  pieniądze bezpośrednio na rachunek pomocniczy przy rachunku bankowym 
SP42 w ustalonych ratach .  

§ 6 
 

1. Umowę, której przedmiotem jest organizacja „zielonej szkoły”, zawiera Szkoła Podstawowa 
nr 42 im. Ziemi Bytomskiej reprezentowana  przez Dyrektora działającego z  upoważnienia 
rodziców/prawnych opiekunów dzieci. 

 
§ 7 

 
1. Dokumentację dydaktyczno-wychowawczą na „zieloną szkołę” przygotowuje (we współpracy 

i pod nadzorem dyrektora) kierownik „zielonej szkoły”. 
  

§ 8 
 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                          Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania i rozliczania „zielonej szkoły”              
                                                                                                          w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

                           
 
 
                                                                                                         Bytom, dnia …………………. 
 
 
............................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
............................................................... 

............................................................... 
             (adres zamieszkania) 
 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
Udzielam pełnomocnictwa Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej, reprezentowanej 

przez Dyrektora ………………………………………..………………………………………..      

do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z organizacją „zielonej szkoły” w roku 

szkolnym ……….., a w szczególności do: 

1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą 

pzp  i do zawarcia umowy z wykonawcą usługi/zleceniobiorcą,  

2. reprezentowania mnie w trakcie realizacji zielonej szkoły w kontaktach z wykonawcą 

usługi/zleceniobiorcą, 

3. zapłaty wykonawcy usługi/zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z zawartej 

umowy środkami finansowymi WFOŚiGW w Katowicach oraz środkami wpłaconymi 

przeze mnie, 

4. odebrania faktur VAT wystawionych przez wykonawcę usługi/zleceniobiorcę. 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/-em się z Regulaminem organizacji i rozliczania „zielonej szkoły” w Szkole 

Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej  opublikowanym na stronie internetowej Szko-

ły, 

2. znam szacunkowy koszt imprezy, 

3. zostałam/-em poinformowany, że na koszt „zielonej szkoły” składa się:  



 
1) dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 170zł lub 400zł w przy-

padku, gdy rodzice pobierają zasiłek na ucznia lub w przypadku uczniów niepełno-

sprawnych albo uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, 

2)  koszt ponoszony przez rodziców/opiekunów prawnych, 

4. zobowiązuję się do pokrycia kosztu imprezy i dokonywania wpłat na konto dochodów na 

wydzielonym rachunku Szkoły, w ustalonych ratach wynikających z zawartej umowy, 

5. zostałam/-em poinformowany o tym, że podziału uczniów na grupy i przydziału opieku-

nów dokona Dyrektor Szkoły, 

   

            .............................................................. 
            (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


