
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA SUSKIEGO WE WŁOSIENICY 

 
Załącznik nr  7 

do Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych  
Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy 

 

Regulamin wycieczki  przedmiotowej, w tym wyjazdu do:  

kina/teatru/muzeum 

 

Organizator wycieczki: Szkoła Podstawowa we Włosienicy 

Miejsce wycieczki: .............................................……………………………………………………………………… 

Termin wycieczki: .................................................…………………………………………………………………… 

Zbiórka  o godzinie ……...................................................................................................................................... 

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów 

dydaktyczno -wychowawczych. 

 

2.  Każdy uczeń zobowiązany jest : 

a) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących 

w Szkole Podstawowej we Włosienicy oraz bezwzględnie się do nich stosować; 

b) zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać; 

c) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów 

(opiekunowie, kierownik, kierowca); 

d) nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna; 

e) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób; 

f) informować opiekunów o wyjściu do toalety, każdej niedyspozycji oraz złym 

samopoczuciu; 

g) informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących 

zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki;  

h) zachowywać szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę; 

i) po powrocie do szkoły udać się na dalsze zajęcia lub do świetlicy albo rozejść 

się do domu; 

j) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

3.  Podróż autokarem i środkami transportu zbiorowego: 

a)    uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna,  

   pojedynczo, nie popychając się; 
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b)    opuszczenie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego opieką; 

c)    podczas jazdy należy słuchać objaśnień opiekuna, nie zmieniając miejsc, nie    

   hałasować; nie wstawać podczas jazdy; nie wychylać się przez okna, zapiąć pasy        

   bezpieczeństwa, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony; 

 

4. Podczas wycieczek i zajęć uczniów obowiązuje: 

a)    ubiór  dostosowany do miejsca pobytu; 

b)    przestrzeganie dyscypliny i słuchanie poleceń prowadzącego zajęcia. 

 

 

5. Podczas wycieczek  i zajęć  uczniowie mają prawo do: 

a)   wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami; 

b)   otrzymania oceny z przedmiotu; 

c)   otrzymania materiałów pomocniczych i wskazówek do realizacji zadań 

  dydaktycznych; 

d)   do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekunów w trudnych sytuacjach. 

 

6. Odpowiedzialność: 

a) organizator i opiekunowie  nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt 

elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze oraz rzeczy pozostawione podczas 

pobytu; 

b) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez uczestnika podczas podróży lub pobytu; 

c) za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie 

jest znany odpowiada solidarnie cała grupa; 

d) wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły; 

e) w przypadku naruszenia przez ucznia ustępu 2j zawiadamia się jego rodziców 

oraz dyrektora szkoły; rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka  z wycieczki; w przypadku konieczności wezwania karetki w związku 

z naruszeniem tego punktu regulaminu, kosztami obciążani są rodzice. 

 

Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez opiekunów, jeśli będzie tego wymagało 

bezpieczeństwo uczniów. 
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Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki oraz jej programem i akceptuje go: 

l.p. Nazwisko i imię Podpis ucznia Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


