
 

Regulamin obowiązujący w czasie wycieczek szkolnych realizowanych przez  

Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie  

 

Jestem uczniem Szkoły i jako uczestnik wycieczki: 

o przyjdę na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie; 

o swoje przybycie zgłoszę nauczycielowi; 

o będę wykonywać polecenia kierownika wycieczki, opiekunów, przewodnika, kierowcy, pamiętając, 

że opiekunowie są za mnie odpowiedzialni i będę szanować ich zdanie i decyzje; 

o będę zachowywać się kulturalnie w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu; 

o zajmę miejsce w autokarze wyznaczone przez opiekuna i podczas jazdy będę mieć zapięte pasy 

bezpieczeństwa; 

o poinformuję opiekuna wycieczki o złym samopoczuciu; 

o będę zgłaszać opiekunom wszystkie zaistniałe problemy; 

o w czasie zwiedzania będę „trzymać się” grupy; 

o będę pamiętać o kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych oraz stosować się do 

regulaminów obiektów; 

o torebkę z dokumentami i pieniędzmi będę nosić w bezpiecznym miejscu; 

o wszelkie konflikty będę rozwiązywać pokojowo, zaistniałe konflikty i sprawy sporne będą 

rozwiązywane przez wychowawców wycieczki – należy je do wychowawców zgłosić niezwłocznie 

po ich pojawieniu się.  

o będę pomagać słabszym, oraz będę życzliwym i kulturalnym wobec innych uczestników 

wycieczki; 

o będę uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie; 

o będę dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności współuczestników wyjazdu; 

o pozostawię po sobie czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki;  

o wiem, że organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i 

inne przedmioty wartościowe będące moją własnością oraz za rzeczy pozostawione w 

zwiedzanych miejscach oraz środkach transportu; 

Wiem, że: 

o podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek. 

o nie wolno kupować i spożywać napojów energetycznych; 

o w czasie jazdy autobusem nie wolno: przemieszczać się, stawać i klękać na siedzeniach, 

wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu, pokazywać przez okno wulgarnych gestów; 

o na parkingu w czasie postoju będę poruszać się tylko w miejscu wyznaczonym przez opiekuna, 

nie będę oddalać się lub przechodzić na druga stronę jezdni; 

Ponadto: 

o zobowiązuję się do przestrzegania przepisów BHP; 

o wiem, że w czasie pobytu obowiązują wszystkie regulaminy i zasady obowiązujące w szkole; 

 

W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną zastosowane kary 

przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną natychmiast poinformowani o drastycznym 

złamaniu zasad zachowania. 

 
Niniejszy regulamin jest omawiany i przedstawiany przez wychowawcę wszystkim uczniom na zajęciach z 
wychowawcą. Każdy uczeń składa podpis po zapoznaniu się z regulaminem. 

 


