
Regulamin wycieczek szkolnych 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. K. Wyszyńskiego w Jeziorze  

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział 

w wycieczce. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania regulaminu wycieczki i wykonywania 

wszystkich poleceń kierownika i opiekunów.  

3. Uczestników wycieczki obowiązuje kulturalne odnoszenie się do wszystkich uczestników   

4. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i używania 

wulgarnych słów. Dbanie o porządek w miejscach pobytu. 

6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy uczestników wycieczki.  

7. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność . Cisza nocna 22.00 - 6.00 

8. W „czasie wolnym”, należy bezwzględnie przestrzegać zasad określonych przez kierownika 

wycieczki.  

9. Każdy jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem 

wycieczki.  

10. Na drodze publicznej poruszamy się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja tychże 

należy wyłącznie do kierownika wycieczki.  

11. Na szlaku turystycznym nie wolno wyprzedzać prowadzącego, schodzić ze szlaku i nadmiernie 

zostawać w tyle. Tempo marszu dostosowujemy do możliwości najsłabszego uczestnika.  

12. Podczas jazdy autokarem każdy siedzi na wyznaczonym miejscu przez kierownika wycieczki, 

przodem do kierunku jazdy.  

13. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 

14. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. 

uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

15. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.  

16. W przypadku zagubienia się, pozostać w miejscu zagubienia i (o ile to możliwe) skontaktować się 

natychmiast z grupą przez telefon. 

17. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

18. Za wykroczenia przeciw postanowieniom regulaminu lub zasadom współżycia społecznego, 

kultury itp. uczestnik może być ukarany pozbawieniem prawa aktywnego uczestniczenia 

w atrakcyjnych punktach programu wycieczki. W przypadkach drastycznych wycieczka może być 

zakończona w każdym momencie. Powyższe nie wyklucza oczywiście innych kar przewidzianych 

w statucie szkoły i innych przepisach prawa. Rodzice zobowiązują się w razie potrzeby zabrać 

swoje nie przestrzegające regulaminu dziecko z wycieczki, jeśli taka będzie decyzja kierownika. 


