Regulamin
wycieczek szkolnych Gimnazjum nr 2 we Wrześni
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
08 listopada z 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516).
Zgodnia z §4 w/w Rozporządzenia szkoły mogą organizować turystykę szkolną jako:
a - wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu
uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu
lub przedmiotów pokrewnych;
b – wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c – imprezy krajoznawczo-turystyczne takie jak biwaki, konkursy, turnieje;
d – imprezy kwalifikowane i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
e - imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania takie jak zielone szkoły,
szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
Wprowadzenie
1. Uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) zostaje zapoznany z powyższym regulaminem
przed rozpoczęciem wycieczki, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
2. Wycieczki dla uczniów są formą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, podczas
których obowiązują nadal wszelkie przepisy i dokumenty prawa odnoszące się do
młodzieży na terenie Szkoły.
3. Wszystkich obowiązuje poszanowanie godności osobistej i ochrona przed przemocą
fizyczną i psychiczną.
4. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię szkoły i własne, zachowywać
się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
Przed podróżą
1. Uczestnik wycieczki przybywa w wyznaczonym czasie zbiórki, przygotowany do
wyjazdu na podstawie wcześniejszych informacji (ekwipunek, masa bagażu itp.).

Podczas jazdy autokarem
1. Zobowiązuje się uczestników do wykonywania poleceń kierowcy.
2. Zakazuje się przemieszczania się po autokarze.
3. Każdy z uczestników powinien odpowiednio zabezpieczyć swój bagaż na półkach
(w razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do kierownika lub opiekuna).
4. Zabrania się blokowania zamków i samodzielnego otwierania drzwi i okien.
5. Przy przejazdach autokarem i innymi środkami lokomocji uczestnik zobowiązany jest
zajmować przydzielone mu miejsce.
6. Kierownik zajmuje miejsce z przodu autokaru, a jeden z opiekunów przy środkowych
(lub tylnych drzwiach).

Podczas postoju
1. Nakazuje się zachować ostrożność przy przemieszczaniu się po parkingu.
2. Po przerwie, wszystkich uczestników obowiązuje punktualne stawienie się
w autokarze, a opiekunów przeliczenie uczestników.
3. Z autokaru wychodzi zawsze pierwszy, któryś z opiekunów, a do, wchodzi jako
ostatni.
Podczas zajęć szkoleniowych
1. Należy brać aktywny udział w zajęciach programowych, (nie korzystać w tym czasie
z urządzeń elektronicznych) obserwować krajobraz i zwiedzać obiekty, uważnie
słuchać objaśnień przewodników celem nabycia jak najwięcej wiadomości.
2. Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką, nie szpecić rysunkami i podpisami murów,
głazów, drzew, nie łamać gałęzi, nie zrywać niepotrzebnie kwiatów, nie krzyczeć, nie
hałasować i nie zakłócać spokoju w górach, lesie, nie płoszyć ptactwa i zwierzyny.
3. Stosować się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują.
Dotyczy to głównie zwiedzania fabryk, kopalń i innych miejsc np. takich jak szlaki
turystyczne, gdzie grozi niebezpieczeństwo wypadków.
4. Zwiedzając świątynie należy zachowywać się tak, aby nie urazić wyznawców danego
kościoła.

W każdym etapie wycieczki
1. Uczestnik zobowiązany jest wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota,
przewodnika wycieczki.
2. Obowiązkiem uczestnika jest punktualne stawianie się w wyznaczone przez
kierownika/opiekuna miejsca zbiórek oraz bezwzględne przestrzeganie ramowego
rozkładu dnia.
3. Od uczestników będzie się wymagać ubioru odpowiedniego do pogody (zgodnie
z zaleceniami kierownika – opiekuna).
4. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne, objawy zachorowań oraz zagrożenia mające
wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczki , należy bezzwłocznie zgłaszać
opiekunom.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody
wynikłe z jego winy w trakcie trwania wycieczki.
6. Obowiązuje zakaz samowolnego oddalania się od reszty grupy bez zezwolenia
kierownika lub opiekunów.
7. Zabrania się posiadania, kupowania i spożywania napojów alkoholowych i innych
środków zmieniających świadomość, w tym narkotyków oraz wyrobów tytoniowych
w tym e-papierosów.
8. Zobowiązuje się uczestników do nie śmiecenia i hałasowania oraz do nie używania
niekulturalnych słów i gestów.
9. Każdy uczestnik ponosi współodpowiedzialność za dyscyplinę i porządek.
10. Przestrzegać higieny osobistej i otoczenia (np. w lesie, w schronisku, w parku,
na ulicy).
11. Podczas przebywania w pokojach, na balkonach i tarasach obowiązuje zakaz
wychylania się przez okno, balustrady oraz siadania na parapecie czy balustradzie oraz
przemieszczania się między pokojami drogą inną niż ogólnodostępnymi korytarzami.
12. Kierownikowi i opiekunom należy bezzwłocznie umożliwić wejście do pomieszczeń,
w których przebywają uczestnicy wyjazdu..
13. W czasie wycieczek pieszych uczestnicy poruszają się wyznaczonym szlakiem. Nie
wolno wyprzedzać, popychać ani schodzić ze szlaku. Należy zachować także
bezpieczny odstęp.
14. W czasie wędrówek czoło grupy stanowi opiekun (przy górskich - przewodnik),
których nie wolno wyprzedzać a kolumnę zamyka inny opiekun lub osoba
wyznaczona do funkcji zamkowego.

15. Podczas zabaw, zajęć kulturalno-oświatowych należy zadbać o swoje bezpieczeństwo,
i bezpieczeństwo współuczestników.
16. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00 podczas, której uczestnicy
przebywają w swoich pokojach. W czasie ciszy nocnej obowiązuje zakaz używania
jakichkolwiek urządzeń elektryczno - elektronicznych.
17. Zabrania się samodzielnego dokonywania prób naprawy sieci elektrycznej i urządzeń
elektrycznych lub jakichkolwiek urządzeń. O wszystkich awariach i usterkach należy
powiadomić opiekuna. Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
18. Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych o mocy od 700 W bez porozumienia
z kierownikiem (np. czajniki, opiekacze itp.). Zabrania się uczestnikom dotykania
przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania
niewypałami.
19. Zabrania się dołączyć do grupy uczestników, w tym w miejscu noclegu, osoby obce.
20. Każdy uczestnik ma prawo do praktyk religijnych.
21. Za rzeczy wartościowe ( aparaty fotograficzne, kamery, telefony, urządzenia elekt.,
biżuterię itp.) oraz kieszonkowe zabrane na wycieczkę nie odpowiadają opiekunowie.
22. Łamanie zasad zachowania się na wycieczce, zwłaszcza zakazu spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających, palenia tytoniu, zakłócania ciszy nocnej,
samowolnego oddalania się, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych
i niesubordynacji, zobowiązuje kierownika wycieczki do uruchomienia stosownych
procedur np. powiadomienia policji, zawieszenia w zajęciach (pozostawieniem w
miejscu zakwaterowania), zobowiązaniem rodziców (opiekunów prawnych) do
przyjazdu i odbioru z miejsca wycieczki oraz wyciągnięcia konsekwencji zgodnie z
zapisami Statutu Szkoły.
23. Uczestnicy powinni przestrzegać wszystkich przepisów bhp i innych regulaminów
(np. przeciwpożarowych, miejsca zakwaterowania, pływalni itp.), z którymi zostają
wcześniej zapoznani.
24. Zabrania się rozpalania ognisk przez uczestników bez wiedzy i nadzoru opiekunów.
W razie niespodziewanych wypadków lub zagrożeń
1. W
sytuacji
jakiegokolwiek
zagrożenia
uczestnik
zobowiązany
do podporządkowania się poleceniom osób kierujących ruchem czy ewakuacją.

jest

2. W razie zauważenia nieobecności współuczestnika, stwierdzenia zagrożenia dla siebie
lub innych uczestników należy niezwłocznie powiadomić kierownika/opiekuna,
innego uczestnika wycieczki.

Po podróży
1. Przed opuszczeniem autokaru uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia
czy na swoim miejscu pozostawił ład i porządek oraz czy zabrał wszystkie swoje
bagaże.
2. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przed wyjazdem zgłosić organizatorowi
formę powrotu uczestnika do domu po zakończeniu wycieczki (np. odbiór przez
rodzica, przez inną osobę po przedstawieniu odnośnego upoważnienia czy
samodzielny powrót).
3. W trakcie odprawy na zakończenie wycieczki kierownik/ opiekun sprawdza obecność
właściwej osoby odbierającej ucznia, zgodnie z wcześniejszą deklaracją.

ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
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