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S Z K O L N Y      R E G U L A M I N      W Y C I E C Z E K 

 

  

 

WYCIECZKA  DO ........................................................................................ 

 

 

1. Organizatorem wycieczki jest .................................................................................................. 

2. Wycieczka ma charakter .......................................................................................................... 

3. Kierownikiem  wycieczki jest .................................................................................................. 

4. Opiekunowie ............................................................................................................................ 

5. Za organizację i realizację programu odpowiada kierownik wycieczki. 

6. Kierownik wycieczki opracowuje program, harmonogram wycieczki i zapoznaje z nim 

wszystkich uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych; informuje Miejską 

Komendę Policji o terminie wyjazdu w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru.  

7. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone za zgodą kierownika wycieczki i opiekunów. 

8. Grupa zaopatrzone jest w apteczkę pierwszej pomocy 

9. W wycieczce biorą udział uczniowie ( wg załączonej listy ), w stosunku do których nie 

istnieją przeciwwskazania lekarskie na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców, 

którzy również wyrazili zgodę na późny powrót z wycieczki i zobowiązali się do 

zapewnienia bezpiecznego powrotu dziecka do domu. 

10. Koszt wycieczki wynosi .................................... – pokrywany jest ze środków uczestników  

i obejmuje: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

11. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie zapoznają uczestników z zasadami 

bezpieczeństwa oraz odpowiadają za ich egzekwowanie oraz jeżeli specyfika wycieczki tego 

wymaga, jej uczestników zaznajamia z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą  

i w górach. 

12. Zadania opiekunów: 

- sprawują opiekę nad powierzonymi im uczestnikami 

- współpracują z kierownikiem w realizacji harmonogramu wycieczki 

- pełnią nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i zasad bezpieczeństwa a także nad 

wykonywaniem przez uczestników powierzonych im zadań 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika 

13. Kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów po wyjściu  

z każdego miejsca pobytu, przejazdu oraz po powrocie do punktu docelowego. 

14. Uczestnicy zobowiązani są do: 

- bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, zasad szczególnej ostrożności 

- kulturalnego zachowania się 

- wykonywania pleceń kierownika i opiekunów 

- bezwzględnego wykonywania poleceń przewodnika 

- przestrzegania regulaminów: 

a) środka transportu 

b) miejsc pobytu 

- nie oddalania się od wycieczki i aktualnego miejsca pobytu 

- zakazu spożywania napojów alkoholowych 

15. Wszyscy uczestnicy posiadają ważne legitymacje. 

16. Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

objętych polisą nr ......................................................................................................................... 
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17. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z regulaminem oraz zasadami BHP na wycieczce  

Co zostaje potwierdzone własnym podpisem. 

 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Podpis ucznia 
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3.     

4.     
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