
REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE WYCIECZKI SZKOLNEJ 

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 w Mi ędzyrzecu Podlaskim 

Uczeń: 

1. Punktualnie zgłasza się na miejsce zbiórki. 
2. W autokarze, pociągu zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna wycieczki. 
3. W czasie jazdy nie przemieszcza się po autokarze, pociągu i nie podróŜuje 

w pozycji stojącej. 
4. Nie blokuje zamków, nie otwiera drzwi i samowolnie nie otwiera okien w czasie 

podróŜy. 
5. Nie wyrzuca jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i nie rzuca przedmiotami. 
6. W czasie postoju nie wchodzi na jezdnię, nie przechodzi na drugą stronę jezdni. 
7. Po skończonym postoju zajmuje wyznaczone miejsce. 
8. W czasie pieszych wędrówek i zwiedzania nie oddala się od grupy, maszeruje 

w niej zwartym szykiem zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a takŜe nie 
wychodzi przed przewodnika prowadzącego grupę. 

9. Na miejscu noclegowym zajmuje łóŜko wyznaczone przez opiekuna wycieczki. 
10. Od godziny 2200 do 6°° przestrzega ciszy nocnej (zachowuje ciszę, nie opuszcza 

pokoju noclegowego oraz przestrzega regulaminu placówki). 
11. Po skończonej wycieczce czeka na rodziców (opiekunów) i wraz z nimi wraca do 

domu po uprzednim zameldowaniu opiekunowi wycieczki. JeŜeli powrót nastąpił 
przed godziną 2100 uczeń moŜe oddalić się samodzielnie za wcześniejszą pisemną 
zgodą rodziców. Jeśli powrót nastąpił po godzinie 2100, to uczeń oddala się 
wyłącznie z rodzicami. 

12. W czasie wycieczki szkolnej zabrania się uczniom palenia tytoniu, spoŜywania 
alkoholu i innych uŜywek. 

13. Uczestnik nie powinien zabierać drogiego sprzętu elektronicznego ani rzeczy 
wartościowych. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku w swoim pokoju. 
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody świadomie wyrządzone przez niego 

podczas podróŜy i w czasie pobytu na wycieczce. 
16. W czasie trwania wycieczki zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy 

oraz opuszczanie terenu ośrodka bez zgody nauczyciela. 
17. Wszelkie niedyspozycje naleŜy natychmiast zgłaszać opiekunowi wycieczki. 
18. KaŜdy uczestnik ma obowiązek pozostawienia autokaru w idealnym porządku. 
19. Szczególną uwagę naleŜy zwracać na szanowanie zabytków przyrody i pracy 

ludzkiej. 
20. Obowiązkiem rodziców jest zobowiązać dzieci do przestrzegania przepisów i do 

posłuszeństwa wobec nauczyciela. 
21. Nieprzestrzeganie powyŜszego regulaminu moŜe spowodować odesłanie 

uczestnika do domu na koszt rodziców i pod ich opieką. 
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2004 roku. 


