
 
 

        
 

REGULAMIN WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH 
 

  

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:  

 
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego wyrażenia zgody rodziców/prawnych 

opiekunów na wyjazd,  

2. Zabrania na wycieczkę (imprezę) aktualnej legitymacji szkolnej, 

3. Zabrania ze sobą odpowiedniego stroju i ekwipunku,  

4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,  

5. Odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się w czasie podróży,  

6. Poinformowania opiekuna w razie konieczności zażycia leku,  

7. Informowania opiekuna bądź kierownika wycieczki (imprezy) o ewentualnych 

dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,  

8. W wycieczkach (imprezach) z noclegiem przestrzegania ciszy nocnej w godz.22.00-6.00 

9. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów we wszystkich miejscach przebywania,  

10. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.  

11. Godnego reprezentowania swojej szkoły, miejscowość  i regionu 
 

 

Zabrania się:  
  

1. Posiadania i spożywania wszelkiego rodzaju używek (alkoholu, papierosów, narkotyków, 

środków odurzających, „dopalaczy”, napojów energetyzujących),  

2. Posiadania i używania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia własnego i 

innych uczestników wycieczki – w przypadkach wątpliwych należy dany przedmiot okazać 

opiekunowi lub oddać w depozyt kierownikowi wycieczki.  

3. Samowolnego oddalania od grupy  
 

Inne postanowienia  
  

1. Organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny zabrany na 

wycieczkę przez uczestnika.  

2. Kierownik wycieczki sporządza dokumentację wycieczki na podstawie odpowiednich 

rozporządzeń dotyczących organizowania wycieczek (imprez) szkolnych.  

3. Wobec uczestników wycieczki, którzy nie będą przestrzegać powyższego regulaminu i 

zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z 

zachowania zawartych  w statucie szkoły. W przypadku nagminnego niesłuchania poleceń 

kierownika wycieczki i opiekunów lub znaczących naruszeń zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza 



picia alkoholu, palenia papierosów  lub brania narkotyków przez uczestników wycieczki 

kierownik zawiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są do natychmiastowego odbioru swojego dziecka z wycieczki na koszt 

własnych.  

4. W przypadku dyscyplinarnego odbioru dziecka z wycieczki (imprezy), organizator nie 

zwraca kosztów za nie wykorzystane dni. 

5. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga kierownik wycieczki.  

6. Każdy uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.  

7. Jeżeli przyjazd z wycieczki (imprezy) kończy się po godz. 22.00, uczniowie następnego 

dnia mogą mieć dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Wymagana jest zgoda pisemna 

rodzica/prawnego opiekuna.  


