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REGULAMIN WYCIECZEK 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że jestem świadom(a), iż wycieczka 

szkolna to wydarzenie, podczas którego spędzamy czas jako społeczność szkolna. 

To czas wspólnego przebywania, poznawania i rozmawiania. To czas, kiedy 

jesteśmy razem i reprezentujemy naszą Szkołę.  

Zasady zachowania się na wycieczkach, zajęciach szkolnych w terenie, obozach 

szkolnych.  

 

1. Podczas wycieczki szkolnej zobowiązuję się godnie reprezentować Szkołę; 

podczas całego wyjazdu szkolnego będę zachowywać się godnie i 

odpowiedzialnie. Z pełną odpowiedzialnością zobowiązuję się do 

przestrzegania Regulaminu wycieczek i mam świadomość konsekwencji 

wynikających z jego złamania. 

2. Zobowiązuję się do:  

• postępowania zgodnie z zasadami Statutu Szkoły oraz zasadami pracy 

ustalonymi w Szkole (Ustalenia); 

• bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, 

opiekuna lub przewodnika; 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami 

komunikacji zbiorowej; 

• punktualnego zgłaszania się na wyznaczone miejsce zbiórki; 

• kulturalnego zachowania się we wszystkich miejscach pobytu grupy; 

• posiadania w czasie wycieczki aktualnej legitymacji szkolnej; 

• natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy zdarzenia zagrażającego 

bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników wycieczki; 

• podporządkowania się obowiązującym w miejscu zakwaterowania 

regulaminom, 

• bezwzględnego przestrzegania uwag gospodarzy terenu goszczącego naszą 

Szkołę.  

3. Po zapoznaniu się z programem dnia, będę aktywnie uczestniczył(a) we 

wszystkich zajęciach programowych. Zobowiązuję się do przestrzegania 

ustalonych godzin pobudki, zbiórek, posiłków, wycieczek fakultatywnych, 

zajęć rekreacyjno-sportowych, ciszy nocnej, które ogłasza kierownik 

wycieczki w formie ustnej. 

4. Podczas wycieczki nie wolno mi samowolnie oddalać się od grupy, poza teren 

miejsca pobytu bez wyraźnej zgody kierownika wycieczki, który odpowiada 

za bezpieczeństwo grupy.  

5. Będę przestrzegać absolutnego zakazu picia alkoholu. Nie będę używać 

żadnych substancji i używek zmieniających świadomość (zarówno w czasie 

podróży jak i w miejscu pobytu).  

6. Nie będę palić. 

7. Będę przestrzegać ciszy nocnej. 



8. Będę starał(a) się funkcjonować w sposób bezkonfliktowy i bezpieczny dla 

wszystkich. 

9. Za naruszenie zasad Regulaminu wycieczki uczeń/uczennica poniesie 

konsekwencje przewidziane w zapisach statutowych i regulaminie szkoły.  

10. Wycieczka może zostać przerwana bez względu na poniesione przez młodzież 

koszty w przypadku:  

a) powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki;  

b) odmowy odebrania uczestnika, który naruszył punkt 5, przez jego rodziców bądź 

opiekunów prawnych.  

c) zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki i/lub 

zagrażających bezpieczeństwu grupy;  

d) stwierdzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.   

 

 

…………………………………………………………………………………………   

                            

czytelny podpis ucznia  

 

 

 

Zapoznałem się z Regulaminem wycieczki i przyjmuję do wiadomości konsekwencje 

wynikające z niestosowania się do jego zasad przez moje dziecko. 

…………………………………………………………………………………………..

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


