OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNA WYCIECZKI
1. Kierownik wycieczki odpowiada za sprawną i bezpieczną organizację
wycieczki.
2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, kierownik wycieczki dzieli ich
na grupy do 15 osób.
3. Wycieczka ustawia się w szyku marszowym w sposób następujący:
* na początku kierownik lub opiekun pierwszej grupy, następnie dzieci
(młodzież) z pierwszej grupy, a potem dzieci (młodzież) z grupy drugiej
wraz z opiekunem itd.,
* kolumnę zamyka opiekun ostatniej grupy.
4. Na wycieczkę szkolną zabieramy apteczkę.
5. Obowiązkiem każdego kierownika wycieczki jest posiadanie na bieżąco
wiedzy na temat liczby uczestników wycieczki ( liczenie uczestników przed
wyruszeniem z danego miejsca i po przybyciu do celu).
6. Nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku burzy, śnieżycy
czy gołoledzi.
7. Podczas przystanku na trasie opiekunowie każdorazowo przypominają
o bezpieczeństwie; w szczególności o zachowaniu ostrożności w przypadku
konieczności przechodzenia przez jezdnię.
8.Po powrocie z wycieczki czynimy starania o bezpieczny powrót dziecka
do domu; nauczyciel- opiekun musi mieć pewność, że dziecko bezpiecznie
dotrze do domu.
9.W żadnym wypadku nie należy pozostawić dziecka bez opieki.
10.W przypadku nagłej choroby ucznia na wycieczce, opiekun grupy informuje
rodziców.
• Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce klasowej, organizowanej
w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą
wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów wychowawca zamieszcza
w odpowiednim dzienniku lekcyjnym w celu umożliwienia nauczycielom
odnotowania frekwencji.

REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ
W CZASIE JAZDY AUTOKAREM:
• siedzimy na miejscach wyznaczonych przez kierownika wycieczki,
• legitymacje szkolne (paszporty) oddajemy nauczycielowi- opiekunowi,
• nie wyrzucamy niczego przez okno,
• słuchamy objaśnień przewodnika i nauczyciela,
• nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy z foteli, nie hałasujemy,
• wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy nauczycielowi-opiekunowi,
NA TRASIE:
• dzieci (młodzież) prowadzi przewodnik lub nauczyciel- opiekun;
• tempo marszu wyznacza przewodnik lub nauczyciel- opiekun;
• staramy się iść rytmicznie, nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie chodzimy
na skróty, nie niszczymy przyrody żywej i nieożywionej, słuchamy
uważnie objaśnień przewodnika;
• podczas odpoczynku nie pijemy napojów gazowanych i schłodzonych.
ZWIEDZANIE
• Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw,
nie dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika
lub nauczyciela.
• Nie oddalamy się od grupy; za wyjątkiem, gdy nauczyciel pozwala
zwiedzać indywidualnie.
• W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy pokarmów,
nie siadamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
• Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się do
regulaminu obowiązującego w tym obiekcie (odpowiedni strój,
zachowanie ciszy, uszanowanie miejsca świętego).
• Na miejsce zbiórki przychodzimy punktualnie.
• Kulturalnie odnosimy się do opiekunów, kolegów i innych osób.

