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Głównym celem szkolnych rekolekcji wyjazdowych jest rozwój duchowy. Ale nie tylko!
Celem jest również poznanie przyrody, geografii, historii regionu oraz wypoczynek. się Od Ciebie
również będzie zależeć to, czy będą one udane, przyjemne, bezpieczne i owocne. Będziemy
stosować się do poniższych wymogów:
☼☼☼
1. Wszędzie zachowujemy się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Podczas jazdy autobusem słuchamy objaśnień opiekuna.
3. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast opiekunowi.
4. Podczas jazdy w autobusie śmieci wrzucamy do przygotowanych koszy lub torebek
foliowych obok foteli.
5. Stosujemy się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów i przewodnika.
6. Kulturalnie i z życzliwością odnosimy się do opiekunów, koleżanek, kolegów
i innych osób.
7. Traktujemy z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
8. Uznajemy pierwsze prawo żywienia zbiorowego: „nie przyrządzono jeszcze posiłku, który
smakowałby wszystkim”.
9. Aktywnie bierzemy udział we wszystkich zajęciach rekolekcyjnych. W czasie ich trwania
nie korzystamy z telefonów.
10. Kościół, kaplica, to miejsca święte, odpowiednio się w nich zachowujemy. Obowiązuje
także odpowiedni strój.
11. Nie mamy prawa opuszczania ośrodka samowolnie.
12. W miejscu noclegowym postępujemy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Szczególnie
rygorystycznie przestrzegamy godzin ciszy nocnej.
13. W miejscu noclegowym w pokojach zachowujemy się kulturalnie i utrzymujemy odpowiedni
porządek. W sanitariatach pozostawiamy idealną czystość.
14. W obiekcie korzystamy z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób
uznany za właściwy. Rodzice biorą odpowiedzialność finansową za szkody materialne
wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
15. Pilnujemy własnego mienia i dokumentów. Czujemy się także odpowiedzialni za
bezpieczeństwo innych.
16. Jesteśmy współodpowiedzialni za dyscyplinę i porządek w grupie, Wszyscy jesteśmy za
siebie odpowiedzialni w myśl zasady: „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego”.
Jesteśmy punktualni, nie oddalamy się od grupy bez zgody opiekunów.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu podczas rekolekcji wyjazdowych ma wpływ na ocenę z
zachowania ucznia.
18. W sytuacji nagannego zachowania ucznia, opiekun powiadamia telefonicznie rodziców.
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