REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

§1. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18,
poz. 102).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 578).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr
101, poz. 1095).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania
alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
11. Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj.
Podlaskim. Kuratorium oświaty w Białymstoku. Białystok 2013.
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r.
13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz. U. poz. 1055).
§2. Uprawnienia Miejskiego Zespołu Szkół w sprawie organizacji krajoznawstwa i
turystyki
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Miejski Zespół Szkół może organizować dla swoich uczniów różnorodne formy działalności
w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
3. Prowadząc powyższą działalność Miejski Zespół Szkół może współdziałać ze
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem jest krajoznawstwo i
turystyka.
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4. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć
dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych z wyjątkiem okresu ferii letnich i
zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju i za granicą.
§3. Cele działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki
Poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
Poznawanie kultury i języka innych państw.
Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz
umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
6. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności
fizycznej.
7. Poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.
8. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
9. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki
uniwersalnej.
10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
1.
2.
3.
4.
5.

§4. Formy krajoznawstwa i turystyki na terenie kraju i poza jego granicami
1. Wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia
programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, takie jak:
zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, biwaki, konkursy, turnieje.
2. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności
zastosowania tej wiedzy w praktyce.
3. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, a program
wycieczki przewiduje intensywną aktywność fizyczną lub długodystansowość na szlakach
turystycznych

§5. Wymagania dotyczące wycieczek zagranicznych
1. Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący
nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o
której mowa w §10 pkt. 3 (dyrektor nie przekazuje listy uczniów).
2. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek
zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.
3. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

§6. Kierownik wycieczki lub imprezy
1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor:
2. W przypadku wycieczek przedmiotowych, wycieczek i imprez krajoznawczo –
turystycznych oraz imprez wyjazdowych takich jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły
ekologiczne kierownikiem może być:
a) osoba będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły,
b) inna osoba pełnoletnia, która: ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego,
posiada uprawnienia przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, posiada
uprawnienia pilota wycieczek, ukończyła kurs dla kierowników obozów
wędrownych (w przypadku obozu wędrownego), posiada stopień trenera lub
instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu (w przypadku imprezy turystyki
kwalifikowanej).
3. W przypadku wycieczek i imprez zagranicznych kierownikiem może być osoba, która w
zależności od formy posiada uprawnienia wymienione w podpunktach „a” oraz „b”, a ponad
to zna język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak
również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki
lub imprezy.
5. Dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik
pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji
zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
6. Do obowiązków kierownika należy:
a) zgłoszenie wycieczki/imprezy dyrekcji szkoły, w przypadku wyjazdów
kilkudniowych na miesiąc, a w przypadku jednodniowych na dwa tygodnie przed
planowaną wycieczką/imprezą,
b) zgłoszenie godziny i miejsca rozpoczęcia wycieczki/imprezy do Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w celu dokonania przeglądu pojazdu
wycieczkowego (zał. nr 5),
c) zebranie od rodziców/opiekunów pisemnych deklaracji udziału dziecka w
wycieczce/imprezie (zał. nr 3),
d) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z jej programem, celami i
trasą oraz z Regulaminem wycieczek obowiązującym na terenie placówki, a
następnie zapoznanie z nim uczestników (zał. nr 4) ,
e) opracowanie programu wycieczki lub imprezy,
f) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczniów niepełnosprawnych
biorących udział w imprezie lub wycieczce, oraz sprawowanie nadzoru w tym
zakresie,
g) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienie warunków do ich
przestrzegania, sprawuje nadzór w tym zakresie;
h) określenie zadań opiekunów wycieczki lub imprezy w zakresie realizacji
programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom,
i) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, w tym
rozmieszczenie opiekunów i uczestników w autokarze (opiekunowie siedzą z
przodu i z tyłu pojazdu), sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego, udzielenie krótkiego instruktażu odnośnie
zasad zachowania się w autokarze w trakcie podróży,

j) posiadanie aktualnego wykazu pasażerów wycieczki (zał. nr 2),
k) wypełnienie i przekazanie dyrektorowi szkoły karty wycieczki/imprezy wraz z
egzemplarzem listy zawierającej wykaz pasażerów wycieczki,
l) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników wycieczki lub imprezy w niezbędny i
sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
m) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników i opiekunów
wycieczki/ imprezy,
n) podział zadań wśród uczestników,
o) sporządzenie planu finansowego zawierającego ogólny koszt wycieczki/imprezy,
koszt na jednego uczestnika, przewidywane koszty organizacyjne i programowe,
p) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,
q) podejmowanie decyzji odnośnie postępowania w razie wypadku któregoś z
uczestników,
r) dokonanie podsumowania i oceny oraz przedstawienie rozliczenia finansowego
wycieczki/imprezy uczestnikom, ich rodzicom/opiekunom prawnym lub innym
podmiotom finansującym w terminie jednego tygodnia po jej zakończeniu (zał. nr 6).
§7. Opiekun wycieczki lub imprezy
1. Kierownika i opiekunów wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników
pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki dyrektor może wyznaczyć na opiekuna
osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej (§4, pkt 3),
kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane
przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki
4. Do obowiązków opiekuna wycieczki lub imprezy należy:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, w tym sprawdzanie stanu
liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w
czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki lub imprezy.
5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
§8. Ubezpieczenie uczestników wycieczki lub imprezy
1. W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej uczestnicy podlegają ubezpieczeniu
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§9. Finansowanie wycieczek lub imprez
1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może
być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
a) z odpłatności uczestników wycieczki/imprezy,
b) ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego
i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
c) ze środków wypracowanych przez uczniów,
d) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz osoby fizyczne
i prawne.
2. Plan finansowy zawierający ogólny koszt wycieczki/imprezy, koszt na jednego
uczestnika, przewidywane koszty organizacyjne i programowe sporządza kierownik
wycieczki lub imprezy.
3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce/imprezie, zobowiązani
są do pokrycia związanych z nią kosztów (chyba, że udział w wycieczce/imprezie jest
finansowany z innych źródeł).
4. Rodzice, którzy zadeklarowali na piśmie udział swojego dziecka w wycieczce/imprezie,
a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z
tego tytułu.
5. Za rozliczenie finansowe wycieczki/imprezy odpowiedzialny jest kierownik, który
przedstawia je uczestnikom lub ich rodzicom/opiekunom prawnym (lub innym
podmiotom finansującym) w terminie jednego tygodnia po jej zakończeniu.
§10. Udzielenie zgody na przeprowadzenie wycieczki
1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły.
2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego
przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren
szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki/imprezy zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po
zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu,
imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe
wraz z określeniem ich wieku, PESEL, obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne, listę z
numerami ambasad.
§11. Zasady organizacji wycieczek
1. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
2. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać
udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni
zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i
stopnia niepełnosprawności.
3. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w
formie pisemnej.
4. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i
organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w
szczególności o:

a)
b)
c)
d)

celu,
trasie,
harmonogramie,
regulaminie

5. Zgody na organizację wycieczki dyrektor szkoły udziela zatwierdzając (podpisując)
kartę wycieczki (załącznik nr 1, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 25 maja 2018
r.) i dołączoną do niej listę uczniów biorących udział w wycieczce (imię i nazwisko
ucznia, telefon rodzica/rodziców).
6. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z
tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
7. Kierownik powinien posiadać dostępny całodobowo numer telefonu do biura podróży
lub przewoźnika.
8. Opieka nad uczestnikami wycieczki/imprezy ma charakter ciągły.
9. Liczbę opiekunów ustala dyrektor uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną
niepełnosprawność, a także specyfikę i rodzaj zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki
w jakich będą się one odbywały.
10. Obozy wędrowne mogą być organizowane wyłącznie po trasach przygotowanych
przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
11. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i
posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu
bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna
przekraczać 5 m. Przerwa między grupami co najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu
biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.
12. Jeśli specyfika wycieczki tego wymaga jej uczestnicy mogą pływać i kąpać się. W
takim przypadku opiekunowie są zobowiązani zapoznać podopiecznych z zasadami
bezpiecznego przebywania nad wodą, przy czym kąpiel dozwolona jest wyłącznie w
obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne.
Kąpiącym się należy zapewnić stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny
nadzór opiekuna lub opiekunów.
13. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest wyznaczony
parking, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką
rodziców.
14. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w
ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów
prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem
w niej ich dziecka (za wyjątkiem imprez finansowanych z innych źródeł).
15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
§12. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek/imprez
1. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w
stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
2. W przypadku zaginięcia uczeń ( uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu
zaginięcia:
a) miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora
szkoły, rodziców,
b) szlak turystyczny – uczeń wie dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe
schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

3. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
4. Zabrania się prowadzenia wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego
przewodnika górskiego z uprawnieniami.
5. Przed wyruszeniem na wycieczkę/imprezę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną
apteczkę.
6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do
przewozu osób pojazdy.
7. Przed wyruszeniem na wycieczkę/imprezę należy dokładnie zaznajomić uczestników z
zasadami bezpieczeństwa na drogach, w autokarze, na statku wycieczkowym, na
szlakach turystycznych i górskich, o niewyprzedzaniu przewodnika, nieoddalaniu się,
nieopóźnianiu marszu, zachowaniu na peronie kolejowym.
8. Opiekunowie są zobowiązani sprawdzić sprzęt i odzież przed wyruszeniem na
wycieczkę lub trasę turystyczną pod względem trafności jej doboru.
9. Po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem
podopiecznych, drogami ewakuacyjnymi, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.
10. Kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i
snu, dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną
uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i
zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek.
11. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
Wyjątek stanowi pisemna prośba rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, który będzie stał
w miejscu wcześniej ustalonym.
§13. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki/imprezy:
 jeden z opiekunów poszukuje uczestnika;
 reszta grupy z pozostałymi opiekunami czeka w określonym miejscu;
 w przypadku nieodnalezienia w ostatnio widzianym miejscu kierownik wycieczki
informuje dyrektora szkoły o fakcie zaginięcia ucznia,
 kierownik wycieczki w porozumieniu z dyrektorem szkoły informuje rodziców o
zdarzeniu,
 kierownik wycieczki w porozumieniu z dyrektorem szkoły zgłasza policji zaginięcie
uczestnika,
 dyrektor szkoły na bieżąco informuje rodziców/opiekunów zaginionego uczestnika o
rozwoju sytuacji,
 dalsze działania kierownik wycieczki podejmuje w porozumieniu z policją, informując
dyrektora szkoły.
W przypadku nagłej choroby uczestnika wycieczki/imprezy:
 nawiązać kontakt z rodzicami,
 w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy,
 gdy objawy nie ustępują wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się z chorym
uczestnikiem na szpitalny oddział ratunkowy,
 stosować się do zaleceń lekarza,
 mieć stały kontakt z rodzicami/opiekunami wycieczki/imprezy,
 powiadomić dyrektora szkoły.
§14. Dokumentacja wycieczki

Karta wycieczki/imprezy z harmonogramem – załącznik nr 1
Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki/imprezy – załącznik nr 2
Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów – załącznik nr 3
Regulamin zachowania się podczas wycieczki/imprezy podpisany przez uczestników –
załącznik nr 4
5. Potwierdzone podanie do wydziału ruchu policji z prośbą o sprawdzenie stanu
technicznego autokaru lub w przypadku zawiadomienia telefonicznego, notatka
służbowa z rozmowy telefonicznej zawierająca datę, godzinę oraz imię i nazwisko
zawiadamiającego i policjanta przyjmującego zgłoszenie – załącznik nr5
6. Rozliczenie finansowe wycieczki/imprezy wraz z podsumowaniem po jej zakończeniu –
załącznik nr 6
7. Dokumentacja wycieczki/imprezy, o której mowa w punktach 1 – 4 winna być złożona
w terminie minimum 5 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia dyrekcji.
1.
2.
3.
4.

§15. Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć
szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.
2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji,
wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej
uczestników.
4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z
zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

