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REGULAMIN WYJAZDÓW, WYCIECZEK SZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

I.

Warunki ogólne.
1. Uczeń zostaje zapoznany z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

i regulaminem przed rozpoczęciem wycieczki oraz w trakcie jej trwania.
2. Uczestnicy wyjazdu potwierdzają znajomość regulaminu podpisem
na liście obecności.
3. Z regulaminem wycieczki zapoznaje się również rodziców/opiekunów
uczniów.
4. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest
plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 –
wyłącznie pod opieką rodziców.
5. Przed wyjazdem i w trakcie realizacji programu wyjazdu sprawdzana
jest lista obecności uczniów.
6. Uczeń jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów
w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa.
7. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zakazu palenia papierosów,
spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
8. W przypadku naruszania przez ucznia zapisu punktu 7 zawiadamia się
jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice
zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wyjazdu.
9. Obowiązuje

całkowity

zakaz

kupowania

i

spożywania

napojów

energetycznych.
10. Kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek
oraz niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.
11.

Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony

opiekunów w trudnych sytuacjach.
12.

Uczeń zgłasza opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego

samopoczucia.
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13.

Każde nietypowe zdarzenie oraz wypadki należy niezwłocznie

zgłaszać opiekunom.
14.

Organizator

i

wychowawcy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za przedmioty wartościowe uczestników – urządzenia elektroniczne,
biżuterię, pieniądze (chyba, że odrębne ustalenia stanowią inaczej).
15.

Kierownik wycieczki przygotowuje odrębny regulamin, jeżeli

wymaga tego specyfika wycieczki.

II.

Zasady zachowania podczas wyjazdu.
1. Uczniowie stosują się do poleceń, nakazów i zakazów wydawanych
przez opiekunów lub przewodników.
2. Uczestnicy przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
3. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się od grupy.
4. W obiektach muzealnych i innych atrakcjach turystycznych uczniowie
są zobowiązani zachowywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym
w danym miejscu.
5. Realizując program wycieczki uczeń jest zobowiązany do szanowania
przyrody, zachowania czystości w miejscach publicznych.
6. Podczas wycieczek górskich uczeń ma obowiązek mieć obuwie
odpowiednie do wytyczonych tras i ubranie dostosowane do warunków
pogodowych.
7. Podczas wędrówki uczeń porusza się zgodnie z wytyczonymi szlakami
i trasami turystycznymi lub drogami określonymi przez opiekunów
(przewodników).

III.

Podróż.
1. Wsiadanie i wysiadanie do pojazdu odbywa się tylko podczas postoju.
2. Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna
i pod jego opieką.
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3. Uczestnicy podróży bezwzględnie stosują się do poleceń kierownika
wycieczki i opiekunów. Wszelkie uwagi kierowcy czy przewodnika
dotyczące zachowania uczestników są przekazywane za pośrednictwem
opiekuna.
4. Podczas podróży koleją

nie wolno, stać na peronie poza białą linią

wyznaczającą strefę bezpieczeństwa od torów.
5. W czasie jazdy nie wolno:
a) wychylać się ani wystawiać rąk przez okna pojazdu,
b) wyrzucać z pojazdu żadnych przedmiotów,
c) otwierać drzwi,
d) stawać na siedzeniach,
e) hałasować,
f) przemieszczać

się

podczas

jazdy

(poruszać

się

po autokarze, przechodzić z wagonu do wagonu).
IV.

Zasady

zachowania

w

miejscu

pobytu:

ośrodek,

pensjonat,

schronisko, hotel (dotyczy wyjazdów wielodniowych)
1. Uczniowie

mają

prawo

do

głosu

w

sprawie

doboru

pokoju

i współlokatorów, jednak ostateczna decyzja należy do opiekunów.
2. Uczniowie

mają

obowiązek

zapoznania

się

z

regulaminem

wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go.
3. W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje: utrzymywanie ładu
i porządku w zajmowanych pokojach oraz użytkowanie wyznaczonych
pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzeganie
ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 7.00.
4. Uczniowie mają prawo do zapewnienia ośmiogodzinnego czasu snu.
5. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno: opuszczać terenu
ośrodka, narażać zdrowia i życia własnego i cudzego.
6. Pod jakimkolwiek pozerem uczniom nie wolno opuszczać miejsca
pobytu bez zgody opiekunów.
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