Załącznik nr 3

REGULAMIN WYCIECZKI
1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
2. Podczas wycieczki obowiązują właściwe relacje uczeń – uczeń:
a) szanujemy potrzebę prywatności,
b) pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
c) dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
d) nie stosujemy przemocy,
e) uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
3. Podczas wycieczki obowiązują właściwe relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
a) szanujemy się nawzajem,
b) uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
a) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w SP 84
w Warszawie,
b) zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać,
c) wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych
przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot),
d) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany (zachowanie każdego uczestnika
wycieczki może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!),
e) nie oddalać się od grupy,
f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
g) informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
h) zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia,
i) dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów,
j) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
k) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
l) pomagać słabszym, mniej sprawnym,
m) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, napojów
energetyzujących, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
5.

Osoby nieprzestrzegające regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą podlegały karom
określonym w statucie szkoły.

6.

Popełnienie poważnego wykroczenia, w tym zakazów określonych w punkcie 4m będzie
skutkowało zawiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika wycieczki
oraz dyrektora szkoły.

7.

W wypadku łamania przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu kierownik wycieczki
może podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa dziecka w wycieczce.
Rodzice (prawni opiekunowie) po otrzymaniu informacji o decyzji kierownika wycieczki
zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

OBOWIĄZKI UCZNIA - UCZESTNIKA WYCIECZKI / „ZIELONEJ SZKOŁY”
1. Każdy uczeń uczestniczący w wycieczce obowiązany jest zgłosić opiekunowi o istniejących
w stosunku do niego przeciwwskazaniach lekarskich.
2. Każdy uczeń winien niezwłocznie po zauważeniu zgłosić opiekunowi brak innego uczestnika
wycieczki.
3. Każdy uczeń winien zapoznać się z regulaminem obiektu, na terenie którego się znajduje
oraz z drogami ewakuacyjnymi.
4. Uczestnik imprezy powinien przestrzegać następujących zasad:
1) Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia (cisza nocna);
2) Posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną;
3) Znać i stosować przepisy bezpiecznego uprawiania turystyki;
4) Zapoznać się z programem imprezy;
5) Znać kolejne etapy wycieczki, oraz miejsce stałego pobytu;
6) Informować niezwłocznie opiekuna o kłopotach w pokonywaniu trudów imprezy;
7) Zachowywać się odpowiednio na szlakach turystycznych;
8) Przestrzegać zasad higieny osobistej;
9) Spożywać posiłki;
10) Prawidłowo korzystać z przerw przeznaczonych na wypoczynek i sen;
11) Dostosować swój ubiór do aktualnej pogody, pory dnia i roku;
12) Rozwijać poczucie orientacji przestrzennej;
13) Dbać o ochronę środowiska;
14) Zapoznać się z wyposażaniem apteczki turystycznej i zastosowaniem środków z niej
zawartych;
15) Zapoznać się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy;
16) Przestrzegać przepisów ruchu na drogach lądowych i wodnych;
17) Nie oddalać się od grupy;
18) Informować opiekuna o zauważonych zagrożeniach;
19) Nie zbliżać się do miejsc niebezpiecznych takich jak urwiska, woda, tory, linie
energetyczne i in.;
20) Bezwzględnie wykonywać polecenia opiekuna;
21) Informować bezzwłocznie opiekuna o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach.
5. Uczestnikom wyjazdu zabrania się:
1) Posiadania i picia napojów alkoholowych;
2) Posiadania i palenia papierosów;
3) Posiadania i brania środków odurzających;
4) Posiadania przy sobie przedmiotów łatwopalnych, środków pirotechnicznych, ostrych
narzędzi (np. noży) i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
uczestników;
5) Korzystania z (telefonów komórkowych po 22.00 - złamanie tego zakazu skutkować
będzie zdeponowaniem telefonu u opiekuna).
6. Przedmioty wartościowe, np. telefony, aparaty fotograficzne, zabierane są przez uczniów
na własną odpowiedzialność.
Niniejszy regulamin został omówiony i przedstawiony wszystkim uczestnikom wycieczki
szkolnej w dniu ___________________.

Zapoznałem (am) się z programem wycieczki oraz regulaminem wycieczki,
akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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