
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH  

„ POSTĘPUJ TAK, POSTĘPUJ TAK, POSTĘPUJ TAK, POSTĘPUJ TAK,     

BY TOBIE BYŁO DOBRZEBY TOBIE BYŁO DOBRZEBY TOBIE BYŁO DOBRZEBY TOBIE BYŁO DOBRZE 

I Z TOBĄ BYŁO INNYM DOBRZE”I Z TOBĄ BYŁO INNYM DOBRZE”I Z TOBĄ BYŁO INNYM DOBRZE”I Z TOBĄ BYŁO INNYM DOBRZE” 

I.  OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ  

1. Uczestnik ma obowi ązek:  

a) dbać o dobre imię własne i szkoły, 

b) kulturalnie odnosić się do kierownika wycieczki, opiekunów, kolegów, koleżanek 
i innych osób, 

c) przestrzegać rozkładu dnia zaproponowanego przez organizatora wycieczki, 
oraz podporządkować się wszystkim poleceniom nauczycieli i opiekunów, 

d) bezwzględnie i pod żadnym pozorem nie odłączać się od grupy, pozostawać w stałym 
kontakcie wzrokowym z nauczycielami lub opiekunami, 

e) do autokaru oraz wszelkich obiektów wchodzić tylko na wyraźne polecenie kierownika 
wycieczki lub opiekuna, 

f) ponieść materialną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia 
i szkody  

g) zachowywać się odpowiednio do miejsca, w którym przebywa, 

h) nie robić nic, co może zagrozić bezpieczeństwu uczestników, 

i) zawsze, jeśli to tylko możliwe, zapoznawać się z regulaminem obiektu, w którym 
przebywa i go przestrzegać, 

j) przestrzegać rozkładu dnia zaplanowanego przez organizatora wycieczki, 

k) wypełniać polecenia opiekunów wycieczki, 

l) nie palić tytoniu , nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków i środków odurzających, 

m) korzystać ze wszystkich zajęć proponowanych w czasie wycieczki, 

 

2. Uczestnik ma prawo:  

a) pytać o wszystkie sprawy związane z wycieczką lub co, do których ma wątpliwości, 

b) dobrze się bawić i pomagać innym, 

c)  korzystać ze wszystkich zajęć proponowanych w czasie wycieczki, 

II. W AUTOKARZE  

a) do autokaru należy wchodzić tylko na wyraźne polecenie opiekuna, powoli, pojedynczo i nie 
przepychając się, 

b) zajmować miejsce tylko na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

c) podczas jazdy w autokarze nie wolno wstawać z miejsca, należy siedzieć zgodnie z kierunkiem 
jazdy, nie chodzić po autokarze, a o złym samopoczuciu i innych problemach, natychmiast 
informować opiekunów, 

d) podczas jazdy nie wolno robić nic co może zagrozić bezpieczeństwu uczestników wycieczki, 

e) należy dbać o czystość i porządek w autokarze, 

 

 

III.  NA POSTOJU  

a) z autokaru pierwszy wysiada kierownik wycieczki lub opiekun a za nim powoli, pojedynczo bez 
przepychania się wysiadają pozostali uczestnicy wycieczki i ustawiają się w wyznaczonym 
miejscu, 

b) na parkingach nie wolno biegać , wchodzić na jezdnię i jej przekraczać, 

c) nie wolno oddalać się poza teren wyznaczony przez kierownika wycieczki lub opiekuna, 

IV. ZASADY PORUSZANIA SI Ę GRUPY: 

a) przed wyruszeniem uczestnicy ustawiają się w określonym przez kierownika wycieczki lub 
opiekuna szyku, 

b) podczas formowania szyku i marszu uczniowie nie przepychają się, utrzymują równe tempo, nie 
wchodzą na jezdnię,  

c) grupa rusza na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

d) poruszać się wyłącznie po chodniku (prawą stroną), w razie jego braku pojedynczo po poboczu 
drogi (lewą stroną),a w razie braku pobocza pojedynczo lewą krawędzią jezdni ustępując 
pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom, 

e) grupie zabrania się przechodzenia przez jezdnię bez wyraźnego polecenia kierownika wycieczki 
lub opiekuna, 

f) w razie nieobecności kierownika wycieczki lub opiekuna na czele grupy, uczniowie muszą 
bezwzględnie zatrzymać się przed każdym przejściem przez jezdnię lub drogę, 

V.  NOCLEG (ośrodek wczasowy, schronisko, domki campingowe, namio ty itp.)  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) bez zgody opiekuna nie wolno opuszczać budynku, 

d) spokojnie czekają na przydział pokoju, 

e) podczas pobytu w ośrodku nie biegają po korytarzach i klatkach schodowych, nie skaczą po 
łóżkach, nie rzucają się poduszkami itp., nie trzaskają drzwiami itp. 

f) nie wychylają się przez okna i balustrady balkonów, 

g) w całym budynku zachowują ład i porządek, 

h) przestrzegają przepisów przeciwpożarowych: 

– nie używają urządzeń elektrycznych w pokojach, 

– nie używają zapałek, zapalniczek, środków pirotechnicznych itp., 

– nie zamykają się od wewnątrz w pokojach, 

       i)o określonej przez kierownika wycieczki godzinie uczniowie kładą się spać, 

 j) podczas ciszy nocnej (22.00 – 6.00 )  oprócz w/ w nie wolno: 

– opuszczać pokoi,  za wyjątkiem złego samopoczucia (o którym należy niezwłocznie 
powiadomić opiekuna), korzystania z łazienki itp. 

– opuszczać samowolnie budynku, 

k) w stołówce uczniowie spokojnie zajmują wyznaczone miejsca, 

l) posiłki spożywają spokojnie, w ciszy, nie zagrażając bezpieczeństwu własnemu i innych (nie 
wymachując sztućcami itp.), 

ł) ze stołówki bez zgody opiekuna nie wychodzą i nie wynoszą żadnych posiłków, naczyń oraz 
sztućców (wyjątek: suchy prowiant na drogę). 

 



VI.  ZACHOWANIE SIĘ W OBIEKTACH:  

(muzeum, kino, teatr, basen, ko ścioły, obiekty sakralne,  wie że, statki,  inne)  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) w szatni nie przepychają się, 

d) nie krzyczą, zachowują ciszę, 

 1. MUZEUM 

a) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,  

b) nie niszczyć, nie dotykać, nie zabierać eksponatów itp., 

2. KINO,TEATR  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) w szatni nie przepychają się, 

d) w kinie lub teatrze uczniowie zachowują spokój, uważnie oglądają film, spektakl, przedstawienie 
itp., nie przeszkadzają innym, zachowują ład i porządek , 

e) podczas trwania spektaklu, filmu, przedstawienia itp. nie opuszczają swojego miejsca oraz sali, 

f) podczas trwania spektaklu w teatrze nie wolno pić ani jeść, 

 

3. BASEN  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) do szatni uczniowie idą powoli, pojedynczo, nie przepychając się, 

d) W szatni przebywają tylko pod opieką osoby dorosłej, 

e) po wyjściu na basen ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

f) do wody wchodzą na wyraźne polecenie instruktora/ ratownika, 

g) podczas kąpieli uczniom nie wolno: skakać do wody bez pozwolenia ratownika, rzuć gumy, 
biegać wokół basenu, popychać się podczas kąpieli, 

h) w czasie trwania kąpieli bezwzględnie stosują się do wszystkich poleceń i sygnałów ratownika., 

i) bez wyraźnej zgody opiekuna nie opuszczają basenu, 

 

4.  STATEK  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu. 

c) na statek wchodzą pojedynczo, nie przepychając się i zajmują wyznaczone miejsca. 

d) podczas rejsu nie wychylają się, nie popychają itp., 

e) podporządkowują się poleceniom opiekunów, 

f) stosują się do zakazu wyrzucania do wody wszelkich przedmiotów , plucia itp. 

 

 

5. WIEŻE , MOSTY,PUNKTY WIDOKOWE itp.  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) nie wychylają się i nie popychają, 

d) bezwzględnie stosują się do poleceń opiekunów, 

e) stosują się do zakazu wyrzucania wszelkich przedmiotów , plucia itp., 

6. OBIEKTY SAKRALNE  

a) uczniowie wchodzą na wyraźne polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna 

b) przed i po wejściu ustawiają się w wyznaczonym miejscu, 

c) zachowują kulturę i szacunek należne danemu miejscu bez względu na przekonania religijne. 

d) nie krzyczą, zachowują ciszę, 

7. OGRODY JORDANOWSKIE, BOISKA PIŁKARSKIE,TERENY PA RKOWE itp.  

a) uczniowie przebywają tam tylko z opiekunem, 

b) ze wszystkich urządzeń korzystają zgodnie z ich przeznaczeniem,  

8. OGRODY ZOOLOGICZNE, GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE  itp.  

a) Uczniowie poruszają się tylko wyznaczonymi trasami z opiekunem, 

b) nie karmią zwierząt, 

c) nie zbliżają się do pomieszczeń zajmowanych przez zwierzęta, 

d) nie dotykają klatek ze zwierzętami, nie zbliżają się do nich 

e) nie biegają, nie krzyczą, nie popychają się 

f) bez pozwolenia przewodnika nie dotykają żadnych maszyn, urządzeń i narzędzi, 

g) w gospodarstwie agroturystycznym bez wyraźnego pozwolenia przewodnika nie wolno dotykać 
żadnych zwierząt, maszyn i urządzeń. 

9.  INNE OBIEKTY  

a) ZACHOWUJĄ SIĘ ZGODNIE Z PUNKTAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM REGULAMINIE 
DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU gospodarstwie KULTURY ZACHOWANIA 
SIĘ, 

b) STOSUJĄ SIĘ DO WSZYSTKICH PUNKTÓW REGULAMINU DANEGO OBIEKTU, W KTÓRYM 
SIĘ ZNAJDUJĄ, 

• Opiekunowie nie ponosz ą odpowiedzialno ści za zaginiony, zagubiony lub uszkodzony 
sprz ęt (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, discm any, itp.) oraz pieni ądze 
uczestników wycieczki, chyba, że zostały powierzone im na przechowanie.  

• W sytuacji ra żącego złamania regulaminu i przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa oraz 
agresji wobec innych uczestników przewiduje si ę następujące konsekwencje:  

– telefoniczne poinformowanie rodziców lub prawnych o piekunów  

– zawieszenie w zaj ęciach proponowanych w ramach programu wycieczki pop rzez 
odesłanie uczestnika na koszt rodziców lub prawnych  opiekunów do domu, bez 
zwrotu kosztów wycieczki.  

–  
Zapoznałem si ę z treścią regulaminu i akceptuj ę go  


