Załącznik nr 4
do Regulaminu organizowania imprez i wycieczek szkolnych w Zespole Szkół nr 84

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ
ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 84
1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika
wycieczki, opiekunów lub przewodników;
2) zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do opiekunów, kolegów i innych
osób;
3) bezwzględnie przestrzegać zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania
środków odurzających;
4) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa;
5) w miejscach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów;
6) nie używać niekulturalnych słów i gestów;
7) nie oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia;
8) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność na
ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
9) przestrzegać godzin ciszy nocnej;
10) punktualnie stawiać się na wyznaczone miejsca zbiórek;
11) informować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i innych
niepokojących zdarzeniach;
12) natychmiast poinformować opiekuna, jeśli zauważy nieobecność kolegi z pary albo
któregokolwiek uczestnika wycieczki;
13) w razie zagubienia, pozostać w danym miejscu i czekać na opiekuna lub
skontaktować się z grupą przez telefon komórkowy;
14) dbać o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.
2. Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki
1) uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub
kamizelki;
2) wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami); na początku grupy idzie
kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy
wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi
uczestnicy wraz z jednym z opiekunów;
3) małe grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy; kolumny poruszają się prawym
poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami; w czasie marszu
należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy;
4) nikt z uczestników nie odłącza się od grupy;
5) w czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po
chodnikach, idą zwartą grupą;
6) uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego
przeznczonych.
3. Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu:
1) uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez kierownika wycieczki;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

w czasie jazdy autokarem uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach,
nie wstają z nich podczas jazdy;
zabrania się blokowania zamków, samowolnego otwierania drzwi i okien w czasie
podróży, wychylania się przez okna;
zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania
przedmiotami;
po wyjściu z autokaru nikt nie wybiega na jezdnię;
podczas postoju zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia na drugą stronę
jezdni;
w środkach transportu należy zachować ład i porządek;
wszyscy uczniowie zobowiązani są podporządkować się poleceniom kierownika
i opiekunów.

4. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa,
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Zespole
Szkół nr 84.
5. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 1.3 niezwłocznie zostaną zawiadomieni
rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.
6. Za szkody wyrządzone przez ucznia podczas wycieczki odpowiadają finansowo
rodzice/prawni opiekunowie.
7. Z treścią regulaminu zapoznają się uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice/prawni
opiekunowie, potwierdzając jego znajomość podpisem na liście uczestników.

