
  
REGULAMIN				WYCIECZEK	   

  
  

Zasady			zachowania			się			na			wycieczkach,			zajęciach			szkolnych			w			terenie,			imprezach			szkolnych.	   
  

1. Każdy   uczestnik   wycieczki   szkolnej   ma   obowiązek:   
● godnie   reprezentować   swoim   zachowaniem   Szkołę,   
● bezwzględnie   stosować   się   do   wszystkich   poleceń   kierownika   wycieczki,   opiekuna,   przewodnika,   
● przestrzegać   zasad   bezpieczeństwa   podczas   poruszania   się   środkami   komunikacji   zbiorowej,   
● punktualnie  zgłaszać  się  na  miejsce  zbiórki  znajdujące  się  w  pobliżu  szkoły,  które  wyznacza  nauczyciel                

oraz   wracać   z   całą   grupą   do   szkoły   lub   na   miejsce   zbiórki,   z   którego   wyruszył   na   wycieczkę,   
● kulturalnie  zachowywać  się  we  wszystkich  miejscach  pobytu  grupy,  takich  jak  środki  komunikacji              

zbiorowej,   kina,   teatry,   muzea,   galerie   i   inne,   
● stosować  się  do  sygnalizacji  świetlnej  przy  ulicach/trasach  wycieczki  i  przechodzenia  tylko            

w   oznaczonych   miejscach,   
● kasować  bilety  (o  ile  nie  posiada  biletu  okresowego)  w  środkach  komunikacji  zbiorowej  oraz  pokrywać                

koszt   biletów   wstępu   (o   ile   przyjęte   zasady   konkretnej   wycieczki   nie   stanowią   inaczej),   
● posiadać   w   czasie   wycieczki   aktualną   legitymację   szkolną,   
● natychmiast  zgłaszać  kierownikowi  wycieczki  zdarzenia  zagrażające  bezpieczeństwu,  zdrowiu,  życiu           

uczestników   wycieczki   oraz   informować   o   swoim   złym   samopoczuciu,   
● od  chwili  przybycia  do  obiektu  noclegowego,  miejsca  stanowiącego  cel  wycieczki  podporządkować  się              

obowiązującym   tam   regulaminom   wewnętrznym,   
● w  przypadku  zagubienia  się  oczekiwać  w  tym  miejscu,  w  którym  spostrzegł,  że  odłączył  się  od  grupy                  

(jeśli  to  możliwe  podjąć  próby  skontaktowania  się  telefonicznie  z  kierownikiem  wycieczki  bądź  innym               
uczestnikiem   wycieczki)   lub   zgłosić   się   do   policji,   straży   miejskiej,   TOPR-u,   GOPR-u   i   poprosić   o   pomoc,   

● bezwzględnie   przestrzegać   uwag   gospodarzy   terenu   gościnnego.   
2. Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  ogłoszonego  programu  dnia,  ustalonych  godzin:             

zbiórki,   pobudki,   posiłków,   wycieczek   fakultatywnych,   zajęć   rekreacyjno-sportowych,   ciszy   nocnej.   
3. Wszyscy  uczestnicy  biorą  aktywny  udział  w  zajęciach  programowych,  chyba  że  stan  zdrowia  lub  sytuacje                

losowe   uniemożliwiają   taką   aktywność.   
4. Za  wszelkie  szkody  spowodowane  z  winy  uczestnika  w  czasie  pobytu  odpowiedzialność  ponosi  uczestnik               

i/lub   jego   opiekun   prawny.   
5. Surowo   zabrania   się   uczestnikom   wycieczki:   

● samowolnego   oddalania   się   od   grupy,   
● palenia   tytoniu,   posiadania   oraz   spożywania   alkoholu   i   korzystania   z   innych   używek,   
● samodzielnego   zażywania   leków.   

6. Za  naruszenie  zasad  regulaminu  wycieczki  uczeń  ponosi  konsekwencje  przewidziane  w  zapisach             
statutowych   i   regulaminie   Szkoły.   

7. Wycieczka   może   zostać   przerwana   bez   względu   na   poniesione   przez   młodzież   koszty   w   przypadku:   
●   powszechnej   niesubordynacji   uczestników   wycieczki,   
● odmowy  odebrania  uczestnika  przez  jego  opiekunów  prawnych  w  sytuacji,  gdy  ten  rażąco  naruszył               

regulamin   wycieczki,   
● zewnętrznych  warunków  uniemożliwiających  dalsze  prowadzenie  wycieczki  i/lub  zagrażających          

bezpieczeństwu   grupy.   
8. Podczas  jazdy  autokarem  nie  wolno:  chodzić  wewnątrz  autokaru,  zanieczyszczać  pojazdu,  wyrzucać  niczego              

przez  okno,  wstawać  z  siedzeń,  klęczeć  na  siedzeniach,  spożywać  posiłków.  Podczas  postojów  autokaru  nie                
wolno   wychodzić   na   szosę,   oddalać   się,   zaśmiecać   miejsca   pobytu.   

9. Na  wycieczkę  należy  zabierać  tylko  rzeczy  niezbędne  –  przedmioty  wartościowe  (np.  telefon  komórkowy)               
uczestnik   bierze   na   własną   odpowiedzialność.   



10. Uczestnik  wycieczki  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  obowiązujących  obostrzeń  związanych  z  pandemią             
Covid-19.   

OBOWIĄZKI			KIEROWNIKA			WYCIECZKI	   
  

1. Opracowuje   program   i   harmonogram   wycieczki   lub   imprezy.   
2. Opracowuje  regulamin  i  zapoznaje  z  nim  wszystkich  uczestników  i  rodziców/opiekunów  prawnych  oraz              

informuje   ich   o   celu   i   trasie   wycieczki   .   
3. Zapewnia  warunki  do  pełnej  realizacji  programu  i  regulaminu  wycieczki  lub  imprezy  oraz  sprawuje  nadzór                

w   tym   zakresie.   
4. Zapoznaje   uczestników   z   zasadami   bezpieczeństwa   oraz   zapewnia   warunki   do   ich   przestrzegania.   
5. Określa  zadania  opiekuna  w  zakresie  realizacji  programu,  zapewnienia  opieki  i  bezpieczeństwa             

uczestnikom   wycieczki   lub   imprezy.  
6. Nadzoruje   zaopatrzenie   uczestników   w   sprawny   sprzęt   i   ekwipunek   oraz   apteczkę   pierwszej   pomocy.   
7. Organizuje   i   nadzoruje   kwestie   związane   z   transportem,   wyżywieniem   i   noclegami   dla   uczestników.   
8. Dokonuje   podziału   zadań   wśród   opiekunów   i   uczestników.   
9. Dysponuje   środkami   �inansowymi   przeznaczonymi   na   organizację   wycieczki   lub   imprezy.   
10. Dokonuje   podsumowania,   oceny   i   rozliczenia   �inansowego   wycieczki   lub   imprezy   po   jej   zakończeniu.   
11. Dyrektor   szkoły   może   wyrazić   zgodę   na   łączenie   funkcji   kierownika   wycieczki   i   opiekuna   wycieczki.   

  
  

PODSTAWOWE			OBOWIĄZKI			OPIEKUNA			WYCIECZKI	   
  

1. Sprawuje   opiekę   nad   powierzonymi   mu   uczniami.   
2. Współdziała   z   kierownikiem   w   zakresie   realizacji   programu   i   harmonogramu   wycieczki   lub   imprezy.   
3. Sprawuje  nadzór  nad  przestrzeganiem  regulaminu  przez  uczniów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zasad             

bezpieczeństwa.   
4. Nadzoruje   wykonywanie   zadań   przydzielonych   uczniom.   
5. Wykonuje   inne   zadania   zlecone   przez   kierownika   wycieczki.   
6. Dyrektor   szkoły   wyznacza   kierownika   i   opiekunów   wycieczki   spośród   pracowników   pedagogicznych   szkoły.   
7. W  zależności  od  celu  i  programu  wycieczki  opiekunem  wycieczki  może  być  także  osoba  niebędąca                

pracownikiem  pedagogicznym  szkoły,  wyznaczona  przez  dyrektora  szkoły.  Dyrektor  lub  kierownik            
wycieczki  ma  obowiązek  sprawdzenia  osoby  niebędącej  pracownikiem  pedagogicznym  czy  jej  dane  nie  są               
zamieszczone   w   Rejestrze   z   dostępem   ograniczonym   pod   kątem   przestępstw   na   tle   seksualnym.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


