REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu-Zazdrości

1. Regulamin dla uczestników wycieczki.

A. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU
Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:
1) złożenia w określonym przez kierownika wycieczki terminie pisemnej zgody rodziców/
opiekunów prawnych na jego udział w wycieczce;
2) opłacenia kosztów wyjazdu w wyznaczonym przez kierownika wycieczki terminie;
3) zabrania na wycieczkę dokumentu potwierdzającego tożsamość - legitymacji szkolnej;
4) punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki;
5) ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu;
6) zaopatrzenie się w sprawny sprzęt turystyczny lub sportowy dostosowany do typu wycieczki
wymagany przez kierownika wycieczki, np. rower oraz kask rowerowy, czepek pływacki, etc;
7) zapoznania się z regulaminem wycieczki oraz stosowania się do zawartych w nim zasad.

B. ZACHOWANIE W TRAKCIE WYCIECZKI
Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki;
2) zachowywania się w sposób kulturalny;
3) dbania o przyjazną atmosferę w grupie;
4) stosowania się do poleceń kierownika wycieczki, opiekuna lub przewodnika;
5) zgłaszania opiekunowi wycieczki wszelkich objawów złego samopoczucia;
6) bezzwłocznego informowania kierownika wycieczki lub opiekuna o jakichkolwiek sytuacjach
niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki;
7) utrzymania porządku we wszystkich miejscach, w których przebywa;
8) przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności w czasie
poruszania się pieszo w mieście;
9) przestrzegania regulaminu miejsca noclegowego i innych odwiedzanych miejsc, np. muzeum,
teatru, kina, fabryki, urzędu, restauracji, etc.;
10) przestrzegania godzin ciszy nocnej ustalonych przez kierownika wycieczki;
11) bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki.

C. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE
Uczestnikom wycieczki szkolnej zabrania się:
1) oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna;
2) narażania na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczestników wycieczki;
3) stosowania przemocy;
4) używania wulgaryzmów;
5) wstawania z miejsca w autokarze lub innym w środku lokomocji w trakcie jazdy;
6) samowolnego opuszczania miejsca noclegowego;
7) palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

2. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa określonych
przez kierownika wycieczki, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami
oceniania zachowania zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka
w Orzeszu. W przypadku rażącego, w ocenie kierownika wycieczki, naruszenia regulaminu
przez uczestnika bezzwłocznie powiadomieni zostaną jego rodzice/opiekunowie prawni
oraz dyrektor szkoły.

3. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów
lub zażywania środków odurzających bezzwłocznie zawiadamia się jego rodziców/opiekunów
prawnych oraz dyrektora szkoły. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wówczas
do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

4. Za szkody wyrządzone przez ucznia w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice/
opiekunowie prawni.

5. Organizatorzy, kierownik wycieczki, opiekunowie i szkoła nie ponoszą odpowiedzialności
finansowej za zaginiony lub zniszczony sprzęt (np. urządzenia elektroniczne) ani za żadne inne
kosztowne przedmioty i pieniądze będące własnością uczniów.

6. Kierownik wycieczki ma prawo odmówić zabrania na wycieczkę ucznia, który:
a) na zbiórkę przed wyjazdem stawia się z wyraźnymi objawami choroby, które uniemożliwią
mu pełne i bezpieczne uczestnictwo w wycieczce lub informuje o takich dolegliwościach
(np. gorączka, wymioty, zawroty głowy, silny ból);

b) nie ma przy sobie ważnej legitymacji szkolnej;
c) nie ma wyposażenia, które było wymagane przez kierownika wycieczki;
d) nie posiada odzieży stosownej do specyfiki danej wycieczki (np. wygodne pełne buty,
kurtka, czapka, etc.).

7. W przypadku kiedy kierownik wycieczki podejmuje decyzję, o której mowa w punkcie 5.
regulaminu, dyrektor szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia zostają o niej
powiadomieni, a uczeń pozostaje w szkole pod opieką świetlicy lub uczestniczy w zajęciach
z pozostałymi uczniami swojej klasy.

8. W przypadku gdy uczeń rezygnuje z uczestniczenia w wycieczce po oddaniu zgody rodziców/
opiekunów prawnych, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wycieczkę, może nie otrzymać
pełnego zwrotu kosztów wycieczki. W takiej sytuacji mogą zostać potrącone koszty wspólne,
czyli cena transportu.

9. W razie wypadku z udziałem uczestnika wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy
dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio
przepisy Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018r., poz. 1055).

11. Przed wycieczką kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem. Uczestnicy
potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności.

Regulamin obowiązuje od dnia 3 września 2018r.

załącznik nr 1
do Regulaminu wycieczek szkolnych
Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki, jej programem oraz celem.

l.p.

Nazwisko i imię

Podpis ucznia

Data

załącznik nr 2
do Regulaminu wycieczek szkolnych

Oświadczenie kierownika wycieczki

Oświadczam, że zapoznałem uczniów biorących udział w wycieczce oraz opiekuna/ów wycieczki z
programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowałem ich o celu i trasie wycieczki.

_______________________________________
(czytelny podpis kierownika wycieczki)

