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1. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg wycieczki/zgrupowania są: kierownik 
wycieczki i opiekunowie wymienieni w karcie wycieczki. Wyżej wymienione osoby podejmują 
decyzje dotyczące grupy i odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników wycieczki. 
2. Przed planowanym zorganizowanym wyjazdem młodzieży, kierownik 
wycieczki/zgrupowania jest zobowiązany zapoznać uczestników, ich rodziców i Dyrekcję 
szkoły z programem i regulaminem wycieczki. Młodzieży należy przypomnieć zasady 
bezpiecznego poruszania się i zachowania. Działania kierownika wycieczki/zgrupowania 
powinny być udokumentowane. 
3. Każdy z uczestników wycieczki/zgrupowania zobowiązany jest do posiadania aktualnej 
legitymacji szkolnej, aktualnych badań lekarskich (w przypadku zgrupowań) do okazania w 
każdym czasie. 
4. W Środkach komunikacji publicznej, jak również przez cały czas trwania 
wycieczki/zgrupowania obowiązuje kulturalne zachowanie, dbałość o ład i porządek. 
5. W przypadku postojów autokaru należy przestrzegać punktualnego powrotu 
do autokaru. 
6. Grupa nie może wyruszyć w dalszą podróż, jeśli kierownik wycieczki stwierdzi brak 
któregoś z uczestników. Należy zawsze i wszędzie sprawdzić liczebność grupy. Uczestnicy 
zwracają uwagę na osobę, z którą dzielą miejsce. 
7. Zwiedzanie w grupie wymaga dyscypliny i punktualności. O wszelkich, nawet 
najkrótszych momentach odłączenia się od grupy należy powiadomić opiekuna i kierownika 
wycieczki. 
8. Wyjścia grupowe są obowiązkowe tzn. młodzież nie może rezygnować z 
zaplanowanego zwiedzania, jeśli jest ono przewidziane w programie wycieczki (z wyjątkiem 
choroby). 
9. Wyjścia w grupach kilkuosobowych w czasie wolnym będą odbywały się za wiedzą 
kierownika wycieczki, po uprzednim ustaleniu celu i godziny powrotu. 
10. Na wycieczce/zgrupowaniu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających i środków 
dopingujących. Niedostosowanie się do tego zakazu będzie powodem przerwania wycieczki 
uczestnika. Uczestnika - po uprzednim powiadomieniu Dyrekcji szkoły, rodzice odbiorą z 
wycieczki/zgrupowania. 
11. W miejscu noclegu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej. Młodzież powinna 
dostosować się do obowiązującego w danym miejscu regulaminu. Rodzice będą obciążeni 
kosztami związanymi ze szkodami spowodowanymi przez ich dziecko w czasie wycieczki 
12. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia kierownika wycieczki o stanie zdrowia 
dziecka, a w szczególności o dolegliwościach zdrowotnych, które mogłyby się ujawnić w 
podczas wyjazdu lub być powodem uniemożliwiającym wzięcie udziału w zaplanowanym 



wyjeździe. 
13. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby w czasie wycieczki 
panowała atmosfera życzliwości, odpowiedzialności, poczucia efektywnie wykorzystanego 
czasu. 
14. Wszelkie wykroczenia przeciwko powyższemu regulaminowi, spowodują sankcje 
przewidziane w Statucie szkoły. 
15. Kartę wycieczki (w załączeniu wzór karty wycieczki), program wycieczki i Iistę 
uczestników wycieczki kierownik przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. 
16. W przypadku wycieczek i imprez organizowanych na terenie m. st. Warszawy, 
dokumentem składanym Dyrekcji szkoły jest karta wycieczki i lista uczestników. 
 
Regulamin wchodzi w życie dnia .............................. 


