ZAŁĄCZNIK nr 4
REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również
wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:
• przestrzegania postanowień statutu szkoły,
• zapoznania się z regulaminem wycieczki,
• dostarczenia kierownikowi wycieczki pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
• zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej,
• dostosowania swojego stroju i wyposażenia do charakteru wycieczki,
• przestrzegania regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad i przepisów bezpieczeństwa
i higieny,
• bezwzględnego wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za zdrowie i życie uczestników,
• ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poruszania się po drogach, dworcach i przystankach
komunikacyjnych, w mieście i w terenie niezabudowanym,
• zachowania daleko idącej ostrożności w lasach, na szlakach turystycznych - zwłaszcza górskich i
wodnych,
• przestrzegania programu wycieczki, szczególnie ustalonych godzin zbiórki,
• oddalania się od grupy tylko za zgodą i wiedzą kierownika wycieczki,
• przestrzeganie regulaminów oraz zasad zachowania porządku i ochrony mienia obowiązujących w
miejscach przebywania, ze szczególnym uwzględnieniem ciszy nocnej,
• bezwzględnego dostosowania się do zakazu spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz
palenia papierosów,
• przestrzegania zasad kultury osobistej oraz zachowania się w sposób nieuwłaczający godności szkoły,
• informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich niepokojących
sygnałach/sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły i kryteriami ocen z zachowania zawartych
w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. Niezastosowanie się do przepisów grozi wydaleniem z
wycieczki. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły, rodzice lub prawni
opiekunowie. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka. W wypadku, gdy rodzice odmawiają odebrania
dziecka, a jest ono agresywne, kierownik wycieczki może powiadomić najbliższą jednostkę policji.

Zobowiązanie uczniów:
Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Data: ………………………………..
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