
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ 
 

 

 

Uczestnik i rodzic powinien: 

 

 

1. Poinformować kierownika wycieczki o ubezpieczeniu dziecka (w przypadku 

kiedy uczeń jest nieubezpieczony, nie może uczestniczyć w wycieczce - 

§ 15 rozporządzenia z 8 listopada 2001r.). 

2. Złożyć pisemne oświadczenie od rodziców na wyjazd w określonym czasie. 

(Rodzice, którzy zdeklarowali udział dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 

tytułu – wyjątki- wypadki losowe, choroba). 

3. Poinformowanie o chorobach dziecka. Kierownik ani opiekunowie nie będą 

podawali żadnych lekarstw związanych z różnymi dolegliwościami. Każdy 

uczestnik bierze lek na swoją odpowiedzialność. W przypadku koniecznej 

hospitalizacji rodzic zostaje natychmiast poinformowany i przyjeżdża do 

dziecka. 

4. Przyjść punktualnie na zbiórkę (jeżeli uczeń wcześniej nie powiadomi 

kierownika wycieczki o możliwości spóźnienia się np. z przyczyn losowych, to 

kierownik podejmuje decyzję o wyjeździe). 

5. Przyjść po śniadaniu i zabezpieczyć się w odpowiednie środki związane 

z chorobą lokomocyjną (np. woreczki, chusteczki itp.) 

6. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą oraz pobytem na wycieczce zgłosić 

natychmiast kierownikowi lub opiekunom. 

7. Zabrać legitymację szkolną, dowód osobisty. 

8. Ubrać się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. 

9. W czasie jazdy nie przemieszczać się po autokarze i nie podróżować w pozycji 

stojącej.  

10. W autokarze nie spożywać pokarmów  i napojów (wyjątek osoby chore), 

śmieci wyrzucać do odpowiednio przygotowanych koszy lub pojemników 

podczas postojów. 

11. W czasie postoju nie wychodzić na jezdnię i nie przechodzić na drugą stronę 

ulicy. 

12. Po skończonym postoju zająć wyznaczone miejsce w autokarze. 

13. Nie blokować zamków, nie otwierać drzwi i okien w czasie podróży, nie 

pokazywać żadnych gestów przez okno. 

14. Za wartościowe rzeczy typu telefon komórkowy, aparat fotograficzny, 

pieniądze i inne przedmioty pozostawione np. w miejscu zakwaterowania, 

odpowiada sam uczestnik wycieczki. 

15. W miejscu zakwaterowania uczeń nie może otwierać okien, wychodzić  na 

balkon, zamykać drzwi od środka pokoju i łazienki oraz opuszczać 

samowolnie budynku. 



16. W czasie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

napojów energetycznych i innych używek. (W przypadku rażącego naruszenia 

regulaminu wycieczki przez uczestnika, kierownik zawiadamia rodziców, 

dyrektora, a w szczególnej sytuacji policję. Rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są w takim przypadku do natychmiastowego odebrania dziecka 

z wycieczki). 

17.  Przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, 

a w szczególności: 

 poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika 

 przekraczania jezdni w dozwolonym tylko miejscu 

 zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu do 

autokaru 

 nie opuszczania  samodzielnie autokaru. 

18. Stosować się do wszystkich poleceń, nakazów i zakazów wydanych  

 przez kierownika wycieczki, opiekunów i przewodników. 

19. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw zabrania 

 dotykania eksponatów. 

20.W obiektach zwiedzanych nie spożywać żadnych pokarmów, nie siadać 

 w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz nie hałasować. 

21. Nie oddalać się od grupy.  

22.Szczególną ostrożność zachować w terenach górzystych i podczas 

 zwiedzania wysoko położonych punktów widokowych. 

23. Na trasie wycieczki prowadzi przewodnik lub kierownik wycieczki. 

24. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone 

niego podczas podróży i w czasie pobytu na wycieczce. 

25. Każdy uczestnik ma obowiązek pozostawienia autokaru po zakończonej 

wycieczce w idealnym porządku. 

26.Po zakończonej wycieczce uczestnik ma czekać na rodziców (opiekunów) 

i wraz z nimi wracać do domu po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi 

wycieczki. 

27. Obowiązkiem rodziców jest zobligowanie swojego dziecka do przestrzegania 

powyższego regulaminu. 

28. Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki i zasad przepisów bezpieczeństwa 

spowoduje wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z kryteriami ocen 

z zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapoznałem ( -am) się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania  

jego na wycieczce do ...................................................................... w dniu ...............................  . 

 

l.p. Nazwisko i imię uczestnika wycieczki Podpis ucznia Podpis rodzica 
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Zapoznałem ( -am ) się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania              

jego na wycieczce do ................................................................ w dniu .................................... . 
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