
REGULAMIN OBOWIAZUJĄCY UCZNIÓW SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ NR 4 ORAZ GIMNAZJUM NR 4 W PRUSZKOWIE 

PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNEGO 

TRZY STOLICE PRAGA-PARYŻ-BRUKSELA 
 
TERMIN: 21-27 kwietnia 2018r. 

 

Klasy:  

Szkoła Podstawowa nr 4: 7a, 7 c, 7d 

Gimnazjum nr 4: 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g 

                               3c, 3d, 3e, 3f 
 
Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad: 

 

1. Na zbiórki stawiamy się punktualnie! 

2. W autokarze zachowujemy się spokojnie, nie chodzimy po pojeździe, nie  krzyczymy. 

PODRÓŻUJEMY Z ZAPIĘTYMI PASAMI!! 

3.  Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu  oraz po przybyciu do   

punktu docelowego, opiekunowie sprawdzają stan liczbowy  uczniów. 

4. Na parkingach opuszczamy autokar dopiero po zezwoleniu opiekuna i zachowujemy szczególną 

ostrożność: 

- zwracamy uwagę na inne pojazdy,  

- nie oddalamy się od miejsc postoju, 

- nie przebiegamy na drugą stronę jezdni. 

5. Podczas wycieczek, obowiązuje chodzenie w tempie wyznaczonym  przez nauczyciela prowadzącego 

grupę, zabronione jest narzucanie własnego tempa, prowadzące do „rozciągnięcia grupy", zabronione 

jest oddalanie się od grupy. 

6. W godzinach nocnych (22.00 - 7.00) obowiązuje cisz nocna, przebywanie w miejscu  zakwaterowania 

oraz absolutny zakaz opuszczania budynku.  

7. Obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, w tym piwa oraz palenia papierosów lub innych środków 

odurzających. 

8.  Podczas zwiedzania obiektów sakralnych i innych zabytków zachowujemy się zgodnie z zasadami  

w nich obowiązującymi. 

9.  Podczas wycieczki uczniowie mogą kupować pamiątki i inne przedmioty - w  miejscu i czasie 

wskazanym przez opiekuna. 

10.  Nie wolno samowolnie, bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy. 

11.  Każdego uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania i  kultury osobistej: 

należy dbać o przyrodę, porządek i miłą atmosferę, okazywać  pomoc potrzebującym, chętnie włączać 

się do prac na rzecz ogółu w miejscu  zakwaterowania i na wycieczkach. 

12.  Nie należy śmiecić, hałasować, używać otwartego ognia (absolutny zakaz palenia  świec w miejscu 

zakwaterowania) 

13. O wszelkich zagrożeniach, wypadkach, czy nieprawidłowościach natychmiast  informujemy 

opiekuna lub inną osobę dorosłą. 
14. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów łamiących powyższy regulamin, a tym samym 

powodujących zagrożenie zdrowia czy życia swojego lub innych, będą  natychmiast informowani  

o tych faktach. Będą również ponosić koszty szkód  materialnych spowodowanych przez ich dzieci. 

15. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za utratę przez ucznia telefonu 

komórkowego, kamery i innych przedmiotów wartościowych. 
16. Rodzice zobowiązani są doprowadzić i odebrać dziecko o określonej godzinie w wyznaczonym przez 

szkołę miejscu. 

17. Rodzice zobowiązani są do indywidualnego ubezpieczenia dziecka w przypadku chorób 

przewlekłych i wymagających specjalistycznego leczenia. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/łam się z w/w regulaminem wycieczki. 

 

Podpisy rodziców: 

 


