
WYCIECZKA SZLAKIEM STANISŁAWA STASZICA  
 

REGULAMIN 
 

 

1. Cel ogólny:  

 

Praca z Patronem szkoły wzbogaca ofertę programową i stanowi ogniwo tradycji szkolnej, w 

skład której wchodzą: 

- coroczny Konkurs Wiedzy o Patronie dla klas pierwszych 

- udział przedstawicieli szkoły w corocznych Sympozjach Szkół Staszicowskich 

- udział w sesjach popularno-naukowych organizowanych przez Muzeum S. Staszica w Pile 

- organizowane co roku dla wyróżniającej się młodzieży wycieczki Szlakiem S. Staszica 

- wybór Mistrza Postawy Staszicowskiej spośród uczniów kończących szkołę. 

 

2. Cele szczegółowe: 

 

- popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności S. Staszica 

- tworzenie sytuacji, w których uczeń może zastanowić się nad systemem wartości, rolą 

patriotyzmu w jego życiu 

- dokumentowanie osiągnięć S. Staszica 

- rozwijanie tradycji szkolnej 

- dalsze budowanie więzi ze szkołą 

- kształtowanie dobrych nawyków spędzania czasu wolnego 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i współuczestników wycieczki 

- prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów 

- przygotowanie dokumentacji fotograficznej z wycieczki. 

 

3. Wycieczka organizowana jest co roku na przełomie września i października. Trwa 3 dni. 

 

4. Wycieczka jest nagrodą dla wybijających się uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im.  

S. Staszica. Szkoła w ten sposób promuje pracę uczniów na rzecz szkoły i środowiska. 

 

5. Szkoła pokrywa 85 % kosztów wycieczki. 

 

6. W wycieczce bierze udział 18 uczniów. 

 

7. Uczestników wycieczki wyłania się według następujących zasad: 

- osoby z najwyższą średnią ocen (max 5 osób) 

- osoby ze 100 % frekwencją (max 2 osoby) 

- osoby działające aktywnie w Samorządzie Uczniowskim (2 osoby, typuje opiekun) 

- osoby działające aktywnie w Wolontariacie (2 osoby, typuje opiekun) 

- osoby działające aktywnie w Gazetce Szkolnej (typuje opiekun) 

- osoby działające aktywnie w PCK (typuje opiekun) 

- osoby działające aktywnie w SKS (2 osoby, typują nauczyciele WF) 

- laureat Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły 

- laureat olimpiad lub konkursów przynajmniej na szczeblu wojewódzkim 

- osoba wyróżniająca się w prowadzeniu strony internetowej szkoły (typuje opiekun) 

- osoba zaangażowana w przygotowanie i prowadzenie akademii i uroczystości szkolnych 

(typują nauczyciele j. polskiego) 



 

 

8. Istnieje możliwość innego wyboru uczestników wycieczki, o ile uczniowie nie będą 

spełniać którejś z powyższych zasad.  

 

9. Decyzje w sprawie zmiany regulaminu podejmuje Rada Pedagogiczna  na wniosek 

nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

opracowała: 

Renata Maj 

Elżbieta Reszotnik  

 

 


