
REGULAMIN WYCIECZEK 

Regulamin na charakter ogólny, powinien być dostosowany do wycieczki, jeśli jej organizacja 

wymaga uszczegółowienia regulaminu. 

Zasady zachowania się na wycieczkach, zajęciach szkolnych w terenie, obozach szkolnych:  

1. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej ma obowiązek: 

 godnie reprezentować swoim zachowaniem szkołę, 

 postępować zgodnie z zasadami statutowymi, 

 bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, 

opiekuna lub przewodnika, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami 

komunikacji zbiorowej: 

 do autokaru podchodzimy całą grupą, wchodzimy pojedynczo 

i zajmujemy wyznaczone miejsca, 

 w czasie jazdy autokarem należy pozostawać na swoich miejscach, 

 nie otwieramy i nie wychylamy się przez okna. 

 punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiórki znajdujące się w pobliżu szkoły, 

które wyznacza nauczyciel oraz powrotu z całą grupą do szkoły lub na miejsce 

zbiórki, z którego wyruszył na wycieczkę (o ile umowa pisemna z rodzicami nie 

stanowi inaczej), 

 kulturalnego zachowania się we wszystkich miejscach pobytu grupy takich jak: 

środki komunikacji zbiorowej, kina, teatry, muzea, galerie i inne, 

 korzystania z toalety tylko w wyznaczonym przez opiekuna miejscu, 

  pilnowania swojego bagażu, 

 stosowania się do sygnalizacji świetlnej na ulicach/trasach wycieczki 

i przechodzenia tylko w oznaczonych miejscach, 

 kasowania biletów (o ile nie posiada biletu okresowego) w środkach 

komunikacji zbiorowej oraz pokrywania kosztów za bilety wstępu (o ile przyjęte 

zasady konkretnej wycieczki nie stanowią inaczej), 

 posiadania w czasie wycieczki aktualnej legitymacji szkolnej/paszportu, 

 natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy, zdarzenia zagrażającego 

bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników wycieczki, 

 od chwili przybycia do obiektu noclegowego / miejsca stanowiącego cel 

wycieczki podporządkować się obowiązującym tam regulaminom, 

 w przypadku zagubienia się - oczekiwania w tym miejscu, w którym spostrzegł, 

że odłączył się od grupy (jeśli to możliwe podjąć próby skontaktowania się 

telefonicznie z jakimś uczestnikiem wycieczki bądź opiekunem) lub zgłosić się 

do policji, straży miejskiej, TOPR-u, GOPR-u i poprosić o pomoc, 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu dnia: ustalonych godzin: 

zbiórki, pobudki, posiłków, wycieczek fakultatywnych, zajęć rekreacyjno-sportowych, 

ciszy nocnej, który ogłaszany jest przez kierownika wycieczki w formie ustnej. 

3. Wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach programowych. 



4. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu odpowiedzialność 

ponosi uczestnik i/lub jego opiekun prawny. 

5. Zakazy: 

 zabrania się samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wycieczki poza 

teren miejsca pobytu bez zgody kierownika, opiekuna wycieczki, który 

odpowiada za bezpieczeństwo grupy, 

 zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania z innych 

używek, zarówno w czasie podróży jak i w miejscu docelowym, 

 zabrania się zaśmiecania autokaru, miejsc postoju oraz obiektów zwiedzanych 

podczas wycieczki. 

6. Za naruszenie zasad regulaminu wycieczki uczeń poniesie konsekwencje przewidziane 

w obowiązującym WSO, może być wobec niego zastosowana kara ujęta w zapisach 

statutowych szkoły. 

Wszystkie kwestie dotyczące zachowania ucznia nieujęte w regulaminie reguluje Statut szkoły 

oraz USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.  

7. Wycieczka może zostać przerwana bez względu na poniesione przez uczestników 

koszty w przypadku: 

 w razie powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki, 

 w przypadku odmowy odebrania uczestnika, który naruszył w wyraźny sposób 

punkty regulaminu, przez jego rodziców bądź opiekunów prawnych, 

 zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki 

i/lub zagrażających bezpieczeństwu grupy. 

8. Uczeń może być zwolniony po zakończeniu wycieczki w innym miejscu niż wyznaczył 

nauczyciel tylko na pisemną prośbę jego rodziców. 

9. Regulamin powinien być podpisany przez wszystkich uczestników wycieczki. Powinni 

zostać z nim zapoznali Rodzice/opiekunowie. 

 


