Załącznik nr 4
REGULAMIN WYCIECZKI
Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy
się do przestrzegania poniższych wymagań:
1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi. Dbamy o dobrą opinię swojej klasy i szkoły.
Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków. W razie
uszkodzenia przedmiotów stanowiących wyposażenie autobusu oraz mebli będących
cudzą własnością, zobowiązują się do poniesienia kosztów ich naprawy lub wymiany
na nowe.
2. Podczas wycieczki wychowawca/opiekun klasy odpowiada za właściwe zachowanie
swoich wychowanków i kontakty z ich rodzicami. Kierownik jest odpowiedzialny za
realizację programu wycieczki.
3. Punktualnie o godz. …………dnia ………… stawiamy się na zbiórce na parkingu
przy ul. Andersa (lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu) i odpowiednio się
zachowujemy (nie biegamy, nie oddalamy się, nie krzyczymy). Uczniowie
zobowiązują się do przestrzegania ciszy nocnej.
4. Pamiętamy o stosownym stroju (ubranie na ciepłe i zimne dni, buty na zmianę, kurtka,
płaszcz) i ekwipunku (suchy prowiant, klapki i strój kąpielowy na basen, środki
czystości i higieny osobistej, ręcznik, niezbędne lekarstwa przekazujemy
wychowawcy/opiekunowi klasy).
5. Przedmioty drogocenne, jak: mp3/mp4, aparaty, telefony i inne zabieramy na własną
odpowiedzialność.
6. Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną jeszcze w domu, tuż po śniadaniu zażywają
odpowiednie lekarstwa, zaklejają pępek, zabierają jednorazowe torebki, chusteczki i
zajmują miejsca z przodu autobusu.
7. Uczniowie rezygnujący z udziału w wycieczce muszą znaleźć osobę, która zajmie ich
miejsce, a jeśli tego nie uczynią, to ponoszą całkowity koszt wycieczki.
8. W czasie podróży:
• zajmujemy wyznaczone miejsce.
• nie przemieszczamy się, nie stoimy i nie jemy w autokarze.
• nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń z wyposażenia pojazdu.
• nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi.
• nie śmiecimy, a jeśli to nastąpi sprzątamy po sobie we własne torebki. Jeśli powstanie
bałagan, zostaną ustalone dyżury. Każda klasa sprząta innego dnia.
• nie hałasujemy, nie chodzimy i jemy w autokarze podczas jazdy ze względów
bezpieczeństwa.
5. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekunów wycieczki.
6. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy opiekunom wycieczki.
7. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego wychowania.
8. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa (w drodze powrotnej rodzice odbierają dzieci z
parkingu za szkołą).
Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (gł. samowolnego oddalania się,
niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych) zobowiązuje kierownika wycieczki do
powiadomienia rodziców, którzy muszą odebrać dziecko na własny koszt, i dyrektora szkoły
oraz obniżenia oceny z zachowania.
Liczymy na odpowiedzialność i życzliwość rodziców, od których zależy zachowanie
dzieci i ich poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę.
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Załącznik nr 4
Z regulaminem zostały zapoznane dzieci w dniu …………………..
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