
  

REGULAMIN WYCIECZKI/ ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH/ ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH 

 
do ….…………………………………..    w terminie:…………………… 

Statut Szkoły określa prawa i obowiązki ucznia zarówno w czasie pobytu w szkole jak i w czasie 
wycieczek/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.  
W czasie wycieczki szkolnej/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych oprócz postanowień Statutu 
Szkoły każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu 
drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa i innych zasad 
wynikających z przepisów lokalnych. 

Uczestnicy wycieczki/zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych zobowiązani są do: 

1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
2. Dbania o dobre imię własne i szkoły.  
3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów lub przewodników. 
4. Nie oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego 

odpowiedniego zezwolenia. 
5. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach 

i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  
6. Stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń zależnie od miejsca pobytu. 
7. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników. 
8. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, pozostałych uczestników wycieczki i innych osób.  
9. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych.  
10. Nie śmiecenia, nie niszczenia zieleni, nie płoszenia zwierząt, nie hałasowania.  
11. Ponoszenia kosztów za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia.  
12. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.  
13. Przestrzegania godzin ciszy nocnej.  
14. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania 

środków psychoaktywnych. 
15. Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ustalonych przez opiekunów. 
16. Przestrzegania zakazu zapraszania gości nie będących uczestnikami wycieczki do pokojów 

i innych miejsc pobytu grupy . 

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami Statutu szkoły. 

W przypadku uczniów w rażący sposób nie przestrzegających zasad regulaminu lub dezorganizujących 
przebieg wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych możliwe jest wcześniejsze zakończenie 
wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych dla tych uczniów (opiekunowie ustalają 
z rodzicami lub opiekunami ucznia termin i miejsce odebrania ucznia z wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ 
zajęć pozalekcyjnych) lub całej grupy. Decyzję o wcześniejszym zakończeniu wycieczki/ zajęć 
pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych dla części uczniów lub całej grupy podejmuje 
kierownik/organizator wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu 
z pozostałymi opiekunami.  

  

ZGODA – OŚWIADCZENIE  RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

………………………………………………………………      ………...………....... 
imię i nazwisko uczestnika wycieczki                                       klasa  

 
Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w organizowanej przez szkołę wycieczce/ 

zajęciach pozaszkolnych/ zajęciach pozalekcyjnych* , w terminie: ……………………………………….  

 
1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań (w tym zdrowotnych), aby moje dziecko wzięło udział w 

wycieczce/ zajęciach pozaszkolnych/ zajęciach pozalekcyjnych* . 
2. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki oraz za jego powrót do domu. 
3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce/ zajęciach 

pozaszkolnych/ zajęciach pozalekcyjnych* . 
4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się 

do odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć 
pozalekcyjnych* , w wyniku naruszenia regulaminu wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć 
pozalekcyjnych*  lub przepisów statutu szkoły.  

5. Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę/ 
zajęcia pozaszkolne/ zajęcia pozalekcyjne*. 

6. Jestem świadomy/a, że moje dziecko w sytuacji konieczności zostanie przebadane przez 
odpowiednie służby w kierunku posiadania/ używania alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających. 

 
Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem oraz programem wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć 
pozalekcyjnych*  i go akceptuję. 

 
 
………………………………………  ………………………………………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodzica (opiekuna) 
 

Dodatkowe informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, alergie, leki przyjmowane na 
stałe, diety, itp.): 
...………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............
.…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................. 
 
* - właściwe podkreślić 
 
 

OŚWIADCZENIE  UCZNIA 

 

Ja niżej podpisana(y) 
 
………………………………………………………………………      …….………...………....... 
                                    imię i nazwisko ucznia                                           klasa  
 
oświadczam, że zapoznałem/am się z programem wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych*  
i treścią regulaminu wycieczki/ zajęć pozaszkolnych/ zajęć pozalekcyjnych*  i zobowiązuję się przestrzegać 
regulaminu oraz obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły. 
 
 

………………………………………  ……………………………………………………….. 
             miejscowość, data                      czytelny podpis ucznia 

 

 
* - właściwe podkreślić 
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