
Załącznik nr 3 

                                                      REGULAMIN WYCIECZKI

     Zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego kulturze i dobrym 
wychowaniu, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Każdy uczestnik 
wycieczki zobowiązany jest :

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu opiekunowi i 

uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
8. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i szkoły. 
9. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać 

opiekunom.
10. W miejscach noclegowych należy postępować zgodnie z obowiązującym tam 

regulaminem, przestrzegać godzin ciszy nocnej. 
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z zapisami Statutu 

Szkoły.
12. Uczestnicy  wycieczki  bezwzględnie  przestrzegają  zakazu  picia  alkoholu,  palenia

papierosów, zażywania środków odurzających.
13. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Końskich.

14. W przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  12 będą o tym fakcie 
zawiadomieni   jego rodzice/prawni opiekunowie/ oraz dyrektor szkoły. 

15. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy 
dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

16. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie
odpowiednio  przepisy  Kodeksu  Pracy,  Statutu  Szkoły,  rozporządzenia  Ministra
Edukacji  Narodowej  i Sportu  z  31  grudnia  2002  r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6,
poz.  69) oraz rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej i  Sportu z  8 listopada
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły  i placówki  krajoznawstwa  i  turystyki  (Dz.U.  nr  135,  poz.  1516  z  późn.
zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie  warunków jakie  muszą  spełniać  organizatorzy  wypoczynku dla  dzieci  i
młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania  i nadzorowania (Dz.U. nr 218, poz.
1696 z późn. zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018r.

17. Przed wycieczką jej kierownik/opiekun grupy zapoznaje uczestników z regulaminem,
uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu własnoręcznym podpisem.


