REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W TYCHACH

§1
Wycieczki - zasady ogólne
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
Organizowane przez szkolę wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne powinny
mieć na celu w szczególności:
a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i
historii,
b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturowego,
c. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
e. realizowanie podstawy programowej w innych niż szkolnych warunkach,
f. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
g. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
h. przeciwdziałanie patologii społecznej,
i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a. wycieczki przedmiotowe - organizowane są w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania,
b. wycieczki krajoznawczo-turystyczne mają na celu wzbogacenie procesu dydaktyczno
– wychowawczego i nie wymagają od uczestników przygotowania specjalistycznego,
c. imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, kształtują
kulturę wypoczynku młodzieży,
d. imprezy wyjazdowe - integracyjne związane z adaptacją uczniów.
Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz z
nauczycielskich planów dydaktycznych.
Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i
potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i
umiejętności specjalistycznych.
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§2
Organizacja wycieczek
Kierownik wycieczki zobowiązany jest ustalić z dyrektorem lub wicedyrektorem termin i
zakres wycieczki przed przystąpieniem do jej organizacji.
2. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor lub wicedyrektor spośród
pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji
określonych form krajoznawstwa i turystyki.
3. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która
uzyska zgodę dyrektora szkoły (załącznik nr 7).
4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien
być nauczycielem.
5. Kierownik wycieczki lub imprezy, najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem,
przedstawia wicedyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
6. Dokumentacja wycieczki lub imprezy zawiera:
a. kartę wycieczki lub imprezy (załącznik nr 1),
b. listę uczestników w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2),
c. listę uczniów pozostających w szkole,
d. pisemne zgody rodziców (załącznik nr 3),
e. regulamin wycieczki podpisany przez rodziców/opiekunów ucznia oraz uczestników,
f. rozliczenie wycieczki (załącznik nr 4) należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po
jej zakończeniu.
7. Przeprowadzenie wycieczki lub imprezy bez zatwierdzenia stanowi naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych.
8. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań,
potrzeb uczniów i ich możliwości.
9. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie
przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
10. Uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać
udziału w wycieczkach.
11. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do:
a. zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki
lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
b. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do
ich przestrzegania,
c. określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
d. nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy,
e. organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,
f. dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
g. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,
1.
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h. zwolnienia uczniów (wstawienie znaku „Z”) w dzienniku elektronicznym w
przypadku wyjazdu kilku osób z jednej klasy,
i. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,
j. informowania dyrektora szkoły o przebiegu trwającej wycieczki oraz natychmiast
informować o zaistniałych wypadkach i pojawiających się problemach itp.
12. Obowiązkiem opiekuna jest:
a. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
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. nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
e. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
§3
Wyjścia poza teren szkoły – zasady ogólne
1.

Wyjścia poza teren szkoły mogą być organizowanie w formie uczestnictwa w:
a. olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
b. wyjścia w miejsca kultury np. do kina, teatru, muzeum,
c. wykładach i zajęciach warsztatowych,
d. zawodów sportowych,
e. rajdzie rowerowym,
f. wyjazdów na basen (§ 7),
g. innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.
§4
Organizacja wyjść poza teren szkoły

Każde wyjście należy zgłosić tydzień wcześniej dyrektorowi lub wicedyrektorowi z
podaniem terminu i zakresu wyjścia.
2. Osoba odpowiedzialna za wyjście, najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (w
wyjątkowych przypadkach po konsultacji z wicedyrektorem może to zrobić w krótszym
terminie), przedstawia wicedyrektorowi kompletną dokumentację wyjścia do
zatwierdzenia.
2. Dokumentacja wyjścia poza teren szkoły zawiera:
a. kartę wyjścia (załącznik nr 5),
b. listę uczestników w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2),
c. listę uczniów pozostających w szkole,
d. pisemne zgody rodziców (załącznik nr 6),
e. rozliczenie wyjścia (załącznik nr 4) należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po
jego zakończeniu (w przypadku zbierania pieniędzy).
1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Przeprowadzenie wyjścia bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych.
Organizacja i program wyjścia powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań,
potrzeb uczniów i ich możliwości.
W trakcie trwania wyjścia nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie
przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
Uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać
udziału w wyjściu.
Opiekun wyjścia zobowiązany jest do:
a. zapewnienia warunków do pełnej realizacji wyjścia,
b. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do
ich przestrzegania,
c. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,
d. zwolnienia uczniów (wstawienie znaku „Z”) w dzienniku elektronicznym w
przypadku wyjazdu kilku osób z jednej klasy,
e. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wyjścia,
f. informowania dyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach i pojawiających się
problemach itp.
§5
Organizacja wyjść na terenie szkoły

1.

2.

Każde wyjście w obrębie terenu szkoły (poza lekcjami wychowania fizycznego) należy
zgłosić wcześniej dyrektorowi lub wicedyrektorowi z podaniem terminu i zakresu
wyjścia. Zostają odnotowane w księdze wyjścia, która znajduje się w pokoju
nauczycielskim.
Wyjścia organizowane na terenie szkoły w ramach lekcji nie wymagają oddzielnej
zgody rodziców/opiekunów prawnych.
§6
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść

1.

Zalecane normy bezpieczeństwa.
a. Wycieczka autokarowa lub przejazd busem: liczebność grupy - 1 opiekun na 15
uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika) i dostosowana do możliwości
technicznych autokaru/liczby miejsc. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe
(opiekunowie). Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam
dodatkowe miejsca do siedzenia. Autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz
dzieci”. Kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy
zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6
miesięcy. Maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30
minut, czas przerwy w jeździe – zalecane 45 minut. Postoje mogą odbywać się tylko
w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach. Po każdej
przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci. Spożywanie posiłków i
napojów jest dozwolone tylko za zgodą kierowcy oraz opiekunów wycieczki. W
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pojeździe obowiązuje zakaz: śmiecenia, niewłaściwego użytkowania siedzisk –
wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia
siedziska, niszczenia elementów wyposażenia, chodzenia po autobusie w trakcie
jazdy, opierania się o drzwi, niekulturalnego zachowania. W autobusie zajmuje się
miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje jedno miejsce.
Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów. Po zajęciu miejsca,
przed rozpoczęciem jazdy należy bezzwłocznie zapiąć pas bezpieczeństwa, jeśli
pojazd jest w nie wyposażony. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą
odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia pasażera wynikające z nietrzymania się
poręczy lub uchwytu podczas jazdy oraz z niewłaściwego użytkowania siedziska.
Zalecane jest zgłaszanie policji sprawdzenie pojazdu.
b. Wycieczka piesza: w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na
końcu, uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i
warunków atmosferycznych. W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza
miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom.
W lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie
parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach.
Opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu). Przed
wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach
poruszania się po drogach i po lesie.
c. Przejazdy pociągami, komunikacją miejską: liczba opiekunów powinna być
adekwatna w stosunku do dojrzałości oraz stanu zdrowia uczniów w grupie. Opiekun
musi przebywać z grupą w wagonie, należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i
wychylania się przez okna, w czasie jazdy i postoju pociągu uczniowie powinni
znajdować się na swoich miejscach siedzących lub w przypadku dużej ilości osób
miejscach stojących, bilety na przejazd lub zaświadczenie o przejeździe grupowym
oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. W
pojeździe zajmuje się miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer
zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch
pasażerów.
d. Wycieczka w góry: wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę,
uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie
powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla
młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu. Na wędrówkę należy
wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu. Liczebność
grupy - 1 opiekun na 10 uczestników. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór
– buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek
temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku.
Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych
szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione
są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze. Kolumnę otwiera i
zamyka osoba dorosła. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi
wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej. Na terenie parków
narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.
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e. Zawody sportowe: uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do
uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, walczą zgodnie z zasadami fair play,
posiadają odpowiedni strój sportowy. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów sportowych, na których się znajdują.
Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala kierownik po konsultacji
z dyrektorem lub wicedyrektorem uwzględniając wiek uczestników ich stopień
rozwoju psychofizycznego, specyfikę zawodów sportowych oraz warunki i miejsce w
jakich będą się one odbywać. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów
prowadzi tylko i wyłącznie kierownik.
f. Rajd rowerowy: liczebność to 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów (zgodnie z
prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15
osób), odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić min. 200 metrów.
Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową. Opiekun prowadzący wycieczkę
jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi
opiekun jedzie na końcu grupy. Tempo jazdy powinno być dostosowane do
możliwości najsłabszego uczestnika. Odstępy pomiędzy jadącymi do 3-5 m, a przy
zjazdach 15-30 m. Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok
siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na
drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. Opiekun wycieczki
posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów,
także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę. Uczestnicy powinni posiadać ubiór
odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. W przypadku zmęczenia, awarii
lub złego samopoczucia każdy uczestnik powinien poinformować kierownika i
niezwłocznie zatrzymać się usuwając na prawą stronę z toru ruchu. Podczas awarii
roweru można go wziąć na hol stosując mocny sznurek o długości 3-4 metrów,
jednym końcem przywiązujemy go do roweru holującego (do ramy przy siodełku), a
drugi koniec należy okręcić o kierownicę roweru holowanego, aby odczepienie było
jak najprostsze. Holowania powinna dokonywać osoba silna i tylko przez kilka km,
później powinna nastąpić zmiana. Podczas jazdy w lesie należy zwracać szczególną
uwagę na gałęzie i wystające korzenie. Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo,
przeprowadzając rower. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego: jazdy bez
trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,
zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi, zwalniania lub
zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny, wyprzedzania innych uczestników rajdu,
wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.
2. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, gradu, śnieżycy i
gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy
planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać lub udać się w
bezpieczne miejsce.
3. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz
przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan
liczbowy uczniów.
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Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
5. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach.
6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do
przewozu osób pojazdy.
7. Wycieczki i wyjścia powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w
harmonogramie wycieczki miejscu.
8. Po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem
dróg ewakuacyjnych, stanem pomieszczeń, regulaminem miejsca noclegowego,
pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.
9. Kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i
snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić
szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania napojów
alkoholowych, palenia tytoniu oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych
(narkotyki, dopalacze, substancje odurzające itp.).
10. W przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy
wszystkim jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne.
Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.
4.

§7
Obowiązki uczestnika wycieczki lub wyjścia
Uczestnik zobowiązany jest do terminowego dostarczenia niezbędnych dokumentów (np.
legitymacji, zgód rodziców/ opiekunów prawnych itp.)
2. Obowiązkiem uczestnika jest punktualne stawienie się na miejsce zbiórki wraz z
niezbędnym ekwipunkiem.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie
wycieczki czy wyjścia poza teren szkoły.
4. W czasie wycieczki lub wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna.
5. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekuna.
Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.
6. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.
7. Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.
8. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach
publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
9. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wycieczek i wyjścia
poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
10. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych,
palenia tytoniu oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych (narkotyki,
dopalacze, substancje odurzające itp.)
11. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych – decydujące zdanie
ma opiekun.
1.
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§8
Wyjazdy na basen
Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania będą się odbywać w Tychach ul. Edukacji
9.
2. Opiekę sprawują nauczyciele i chętni opiekunowie.
3. Nauka pływania na basenie stanowi dodatkową ofertę szkoły przeznaczoną dla uczniów
klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach.
4. Nauka pływania jest dostosowana do wieku oraz umiejętności uczniów.
5. Zajęcia na basenie są bezpłatne. Rodzice opcjonalnie organizują dojazd i pokrywają jego
koszty.
6. Za bezpieczeństwo ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi
prowadzący zajęcia – instruktor i ratownik, nauczyciele i opiekunowie oddelegowani do
opieki na basenie przez dyrektora szkoły odpowiadają za pobyt w szatni oraz drogę na
zajęcia oraz powrotną.
7. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa
zachowywała się spokojnie i kulturalnie, cicho i dba o urządzenia oraz mienie znajdujące
się na terenie obiektu.
8. Za szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice.
9. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczący w lekcjach nauki/doskonalenia
pływania stanowią wspólną grupę uczestników zajęć na basenie.
10. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel i dodatkowi opiekunowie.
11. Dodatkowymi opiekunami grupy mogą być towarzyszący uczniom rodzice, opiekunowie
prawni lub inni pełnoletni członkowie rodziny ucznia.
12. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły. Za
pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczniowie mogą po zajęciach wracać
samodzielnie do domu lub samodzielnie przychodzić na zajęcia
13. Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się o ustalonej porze w holu szkoły.
14. Pod opieką nauczycieli uczniowie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa udają się do
pojazdu w celu dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć.
15. Zadania nauczyciela opiekuna:
a. Współorganizacja przejazdu na basen. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami
bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania (zasady przejazdu autobusem,
poruszania się po drogach, zachowania na basenie).
b. Określenie zadań rodziców-opiekunów w zakresie zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczniom.
c. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu:
szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła na podstawie zatwierdzonej listy
uczniów. Dokonanie wpisu w księdze wyjść.
d. Zapoznanie uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem oraz
zobowiązanie do przestrzegania.
e. Zapoznanie uczniów z regulaminem Krytej Pływalni MOSiR w Tychach.
1.
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f. Wprowadzenie uczniów na halę basenową i przekazanie opieki nad nimi
instruktorom. Instruktorzy i ratownicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów
w czasie prowadzenia zajęć.
g. Przebywanie na hali basenowej w czasie zajęć.
h. W każdej szatni jeden opiekun sprawuje opiekę nad uczniami (nie może przypadać
więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna).
i. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na
pływalni, albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przez uczniów zasad regulaminu.
j. Nauczyciel-wychowawca odpowiedzialny jest za zgromadzenie w teczce
wychowawcy niezbędnej dokumentacji związanej z uczestnictwem ucznia w nauce
pływania. (zgody rodziców uczestników, oświadczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych).
16. Zadania rodziców – opiekunów:
a. Dodatkowymi opiekunami są rodzice oraz inni prawni opiekunowie uczniów, którzy
towarzyszą dzieciom podczas wyjazdu na basen.
b. Opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu
na basen.
c. Opiekun, podobnie jak nauczyciel, przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci i sprawuje nad nimi opiekę.
d. Opiekun nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
e. Opiekun współdziała z nauczycielem w zakresie realizacji zadań i harmonogramu
wyjazdu na basen i pomaga mu w wypełnianiu jego zadań.
f. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów
na pływalni albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przez uczniów zasad regulaminu.
17. Zadania uczniów-uczestników zajęć:
a. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zgłoszony przez rodzica na zajęcia z pływania
i uczestniczący w nich.
b. Uczestnicy punktualnie stawiają się na miejsce zbiórki.
c. Uczestnicy słuchają nauczyciela oraz opiekunów, którzy sprawują opiekę podczas
wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.
d. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas
wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.
e. Uczestnicy poruszają się w parach lub w szeregu, zgodnie z zasadami podanymi przez
opiekunów.
f. Uczestnicy utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym
uwzględnieniem szatni.
g. Uczestnicy samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich
pakowanie i zabieranie po zajęciach.
h. Podczas pobytu na pływalni uczestników obowiązują postanowienia regulaminu
Krytej Pływalni MOSiR w Tychach.
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i. Uczestnicy informują opiekuna i instruktora o zamiarze wyjścia do toalety, złym
samopoczuciu oraz o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu
uczestników.
18. Zasady zachowania na basenie
a. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni (wewnątrz
indywidualnej szafki).
b. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni ( szatni na piętrze) obowiązuje
zmiana obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe – np. klapki kąpielowe.
c. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie
i powoli.
d. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz gumowy czepek
z wypisanym imieniem dziecka (na przodzie czepka).
e. Każda osoba powinna umyć się mydłem(żelem) przed wejściem do basenu pod
natryskiem i po wyjściu z basenu.
f. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem
opiekunów i zostają przekazani pod opiekę instruktorom.
g. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy
i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia
instruktora.
h. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.
i. Zabrania się w szczególności:
 wchodzić do wody bez zezwolenia,
 biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod
prysznicami, ślizgać się po mokrych powierzchniach,
 skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru
instruktora/ ratownika,
 popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu,
 zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,
 nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru
instruktora/ ratownika,
 niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni,
 zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,
 używać sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski
i szkła kontaktowe),
 wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach,
 spożywać napoje w szklanych opakowaniach,
 jeść w szatni ( na piętrze) i w hali basenowej,
 żuć gumę podczas pobytu w hali basenowej, pluć na podłogę oraz do wody
basenowej, załatwiać potrzeb fizjologicznych do wody w basenie.
j. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętu pływackiego powinni po zajęciach odłożyć
go na wyznaczone miejsce.
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k. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy mają
odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.
l. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody
i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.
m. Na sygnał instruktora kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść
z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie udać się wraz z opiekunami do swoich
szatni.
n. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad
regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za
wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
o. W razie łamania punktów regulaminów rodzice/opiekunowi prawni ucznia
zobowiązują się do rezygnacji z zajęć, bez zwrotu kosztów przejazdu na basen.

§9
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

5.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć
szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora lub
wicedyrektora.
Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej
uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania
zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków
organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.
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Załącznik nr 1
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Termin……………………………………….ilość dni……………………………………...….
Trasa wycieczki (imprezy)
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...…
Klasa/grupa……………………………..…… liczba uczestników………………………..……
Kierownik (imię i nazwisko) ………………………………….liczba opiekunów……………..
Środek lokomocji………………………………………………………………………………..
Oświadczenie
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas
trwania wycieczki oświadczam, że: znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla
dzieci i młodzieży i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania; znany jest mi regulamin organizacji
wycieczek i wyjść obowiązujący w szkole; znam zakres obowiązków kierownika i opiekuna wyjścia.

Kierownik wycieczki (imprezy) (podpis)

Opiekunowie wycieczki (imprezy) (podpis)

………………………………………….

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

HARMONOGRAM WYCIECZKI

Zatwierdzam:
(pieczęć i podpis wicedyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2
LISTA UCZESTNIKÓW
Lp.

Uczeń (imię, nazwisko)

Klasa

Pesel*

*Wpisać tylko w przypadku wycieczki
13

Numery telefonów do
rodziców/opiekunów

Załącznik nr 3
Tychy, dnia ………………..………
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW – ZGODA NA WYCIECZKĘ
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………
ucznia klasy ……… w wycieczce szkolnej do ……………………………………………,
która odbędzie w dniach/dniu ………………………………… organizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 17 w Tychach. Miejsce zbiórki: …………………………………………..….
Godzina zbiórki: ……………… Miejsce powrotu: ……………………………………………
Godzina powrotu: ………………... Środek lokomocji: ……………………………………..…
Deklaruję wpłatę w wysokości ……………………..….zł na pokrycie kosztów wycieczki.
1. Zapoznałem się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
2. Zapoznałem się z regulaminem wycieczek i wyjść obowiązujących w Szkole
Podstawowej nr 17 w Tychach.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w
wycieczce.
4. Wyrażam zgodę na podejmowanie interwencji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego
dziecka.
5. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko
w trakcie trwania wycieczki.
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w
przypadku znalezienia bądź zażywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz
wszelkich innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, substancje
odurzające itp.) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź
innych uczestników wycieczki.
Po wycieczce moje dziecko: zostanie odebrane przez…………………………………………/
zostanie pod opieką świetlicy szkolnej / samodzielnie wróci do domu / wróci na planowe
lekcje (niepotrzebne skreślić).
Telefon w razie pilnego kontaktu: ……………………………………………………………
Inne informacje: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

.……………………

…………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
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Załącznik nr 4
ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI/WYJŚCIA
Wycieczka do .......................................................... termin .................................................
Imię i nazwisko kierownika wycieczki ..............................................................................
Liczba uczestników wycieczki .....................................................................................................
I. Wpływy
1. Wpłaty uczestników wycieczki:
liczba osób .................. x koszt wycieczki ................................. = .............................. zł
2. Inne wpłaty ................................................................................................................... zł
3. Razem ……………………………………………………………………... wpływy zł
II. Wydatki
1. Koszty transportu: ........................................................................................................ zł
2. Koszt noclegu: .............................................................................................................. zł
3. Koszt wyżywienia: ....................................................................................................... zł
4. Koszty biletów wstępu:
a.

do muzeum ......................................…............................................................. zł

b.

do kina: …......................................................................................................... zł

c.

do teatru: .......................................................................................................... zł

d.

inne: ….............................................................................................................. zł

5. Inne wydatki: ............................................................................................................... zł
6. Razem wydatki: .......................................................................................................... zł
III. Koszt wycieczki 1 uczestnika: ......................................................................................... zł
IV. Pozostała kwota w wysokości .................................... zł zostanie przekazana rodzicom.

………………………..
(pieczęć i podpis wicedyrektora szkoły)

(podpis kierownika*)
*w przypadku wyjścia podpisuje opiekun
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Załącznik nr 5
KARTA WYJŚCIA
Data………………………… Godzina zbiórki ……………… Godzina powrotu …………….
Dokąd …………………………………………………………………………………………...
Cel ………………………………………………………………………………………..……..
Klasa/grupa……………………………..…… liczba uczestników………………………..……
Liczba opiekunów……..……….. Środek lokomocji …………………………………………..
Oświadczenie
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas
trwania wyjścia oświadczam, że: znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dla dzieci
i młodzieży i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania; znany jest mi regulamin organizacji
wycieczek i wyjść obowiązujący w szkole; znam zakres obowiązków opiekuna wyjścia.

Opiekunowie wycieczki (imprezy) (podpis)
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Zatwierdzam:
(pieczęć i podpis wicedyrektora szkoły)
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Załącznik nr 6
Tychy, dnia ………………..………
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW – ZGODA NA WYJŚCIE
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………
ucznia klasy ……… w wyjściu do ……………………………………………………………,
które odbędzie w dniu ………………………. Miejsce zbiórki: …………….…………
Godzina zbiórki: ……………… Miejsce powrotu: ……………………………………………
Godzina powrotu: ………………... Środek lokomocji: ……………………………………..…
Deklaruję wpłatę w wysokości ……………………..….zł na pokrycie kosztów wyjścia.
1. Zapoznałem się z regulaminem wycieczek i wyjść obowiązujących w Szkole
Podstawowej nr 17 w Tychach.
2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w
wyjściu.
3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko
w trakcie trwania wycieczki.
Po wycieczce moje dziecko: zostanie odebrane przez…………………………………………/
zostanie pod opieką świetlicy szkolnej / samodzielnie wróci do domu / wróci na planowe
lekcje (niepotrzebne skreślić).
Telefon w razie pilnego kontaktu: ……………………………………………………………
Inne informacje: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

.……………………

…………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
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Załącznik nr 7

PIECZĘĆ SZKOŁY

Tychy, dnia………………………………

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA WYCIECZKI DLA OSOBY
PEŁNOLETNIEJ NIE BĘDĄCEJ NAUCZYCIELEM.
Wyrażam zgodę na powierzenie panu/pani ………………..………………………………
funkcji opiekuna wycieczki szkolnej ……………………….………………………………...
w dniu ………………………..
Zobowiązuję jednocześnie do wypełniania następujących zadań:
a. sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,
b. współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i
harmonogramu wycieczki,
c. sprawowanie

nadzoru

nad

przestrzeganiem

regulaminu

przez

uczniów,

ze

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonym uczniom,
e. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
Przyjmuję powierzenie:
…………………………………………….
(data i czytelny podpis)

……………………………………………………..
(DYREKTOR SZKOŁY)
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