
REGULAMIN WYCIECZKI - MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

1. Stosujemy się do zaleceń opiekunów. 

2. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie oddalamy się od grupy; idziemy zawsze zwartą 

grupą. 

3. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie prowokujemy niebezpiecznych 

sytuacji. 

4. Z życzliwością i kulturą odnosimy się do wszystkich uczestników wycieczki 

(opiekunów, kolegów) i innych napotkanych osób. 

5. Natychmiast zgłaszamy opiekunowi każdy fakt budzący niepokój oraz złe 

samopoczucie. 

6. W czasie wycieczki: 

a)  pieszej: 

 bezwzględnie przestrzegamy przepisy ruchu drogowego, obowiązujące 

pieszych, dbamy o bezpieczeństwo własne  i innych, 

 nie śmiecimy i nie hałasujemy, 

b) autokarowej: 

 bezwzględnie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego obowiązujących 

pieszych, dbamy o bezpieczeństwo własne i innych, 

 zajmujemy wyznaczone miejsce i zapinamy pasy bezpieczeństwa (jeśli 

pojazd jest w nie wyposażony), 

 nie przemieszczamy się i nie stoimy, nie otwieramy drzwi, okien, nie 

ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu, 

 nie śmiecimy i nie hałasujemy 

c) środkami komunikacji miejskiej: 

 bezwzględnie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego obowiązujących 

pieszych, dbamy o bezpieczeństwo własne i innych, 

 trzymamy się w zwartej grupie i nie przemieszczamy się, 

 nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń  w wyposażeniu pojazdu, 

 nie śmiecimy i nie hałasujemy. 

7. Traktujemy z należytym respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne, 

napotkaną przyrodę oraz zwiedzane miejsca użyteczności publicznej. 

8. Przestrzegamy regulaminów i stosujemy się do zasad obowiązujących na terenie 

danych obiektów. 

9. Nie używamy telefonów komórkowych w czasie zajęć (z wyjątkiem,  sytuacji gdy 

nauczyciel wyrazi zgodę na filmowanie i robienie zdjęć). 

10. Nie jemy i nie pijemy w czasie zajęć. 

11. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

 

 

 



REGULAMIN WYCIECZKI ŚRODOWISKOWEJ 

 

1. Stosujemy się do zaleceń opiekunów. 

2. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie oddalamy się: zawsze idziemy zwartą grupą. 

3. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych, 

dbamy o bezpieczeństwo własne i innych. 

4. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie prowokujemy niebezpiecznych 

sytuacji. 

5. Z życzliwością i kulturą odnosimy się do wszystkich uczestników wycieczki 

(opiekunów, kolegów) i innych napotkanych osób. 

6. Natychmiast zgłaszamy opiekunowi każdy fakt budzący niepokój oraz złe 

samopoczucie. 

7. Nie śmiecimy i nie hałasujemy. 

8. Nie niszczymy roślin i nie drażnimy/nie płoszymy zwierząt. 

9. Nie używamy telefonów komórkowych w czasie zajęć (z wyjątkiem,  sytuacji gdy 

nauczyciel wyrazi zgodę na filmowanie i robienie zdjęć). 

10. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 


