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Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do: 
      1. Statutu PSP nr 5 z OI w Kluczborku 

2. Zarządzenia nr PSP5-S -0161-29/2010  
Dyrektora PSP nr 5 z OI w Kluczborku 

   3. karty wycieczki 
 

Regulamin wycieczek szkolnych 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. 
 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na 

udział w wycieczce. 

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru               

i miejsca wycieczki , podany przez kierownika  wycieczki. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków                    

i innych środków odurzających. 

5. Nie dopuszczalne jest samowolne oddalanie się od  grupy. Uczestnicy 

podporządkowują się poleceniom kierownika i opiekunów wycieczki.  

 Uczestnicy poruszają się zwartą grupą, na przedzie prowadzący , następnie 

najmłodsi i najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów wycieczki.  

 Uczestnicy poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, parami lub 

trójkami. 

 Grupa jest odpowiednio oznakowana zgodnie z odrębnymi przepisami o ruchu 

drogowym. 

 W czasie wycieczki po mieście, poruszamy się chodnikami, zwartą grupą, 

jezdnię przekraczamy w miejscach do tego przeznaczonych. 

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność, w stosunku do planowanego 

przebiegu wycieczki. 

7. Uczniowie przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów wycieczki. 

8. W czasie wycieczki autokarem: 

 Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowanych miejsc 

 Kierownik siada przy drzwiach z przodu autobusu 

 Opiekun wycieczki wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy 

drzwiach 

 Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności  
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 W czasie jazdy wszyscy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych 

miejscach. NIE WOLNO CHODZIĆ PO AUTOKARZE!  

 Po wyjściu z autokaru należy uformować grupę i sprawdzić obecność. 

9.  W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń 

kierownika wycieczki. 

10. Wycieczka górska : 

Poruszamy się według ustalonego porządku: 

 Przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo 

marszu, 

 Uczestnicy idą „ gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to 

pozwoli, w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,  

 Grupę zamyka opiekun grupy. Za tą osobą nie należy pozostawać, 

 Grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni. 

Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać 

uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół. 

Na trasie odpoczywamy co godzinę, czas trwania wypoczynku wynosi 15 minut                    

( zdejmujemy plecaki, można usiąść, ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach,                 

w czasie upału chronimy się do cienia) . 

Główny odpoczynek może trwać 1,5 – 2 godzin i powinien być połączony z posiłkiem. 

Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspokajamy przede wszystkim                  

w czasie posiłków, przed wyruszeniem na trasę i po jej zakończeniu. 

W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się 

poleceniom prowadzącym wycieczkę : 

 Mgła – w razie zgubienia na szlaku turystycznego cofamy się z całą grupą do 

ostatniego znaku, 

 Burza – całą grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę                           

( uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami 

i w pozycji kucznej przeczekują burzę) 

 Załamanie pogody ( silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem ) 

schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy 

do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą, 

W razie wypadku osobom udającym się na pomoc dokładnie określamy miejsce 

wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR . Nigdy nie można zostawić rannego 

samotnie, nawet gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy 

poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników GOPR – u. 

11. Wycieczka rowerowa: 

Wszyscy uczniowie musza posiadać kartę rowerową. 
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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 5 m. 

Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim ( nie wolno jechać obok siebie), jak 

najbliżej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

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. 

Z boku tylnego bagażnika ( z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię 

bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu. 

12. W przypadku wyjazdów na basen oraz zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

13. Nie dopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, mgły, 

gołoledzi i wichury. 

14. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu obiektu . 

Uczniowie śpią w pokojach wyznaczonych przez opiekuna. 

Uczniowie nie zmieniają miejsc noclegowych. 

Cisz nocna trwa od 22.00 do 06.00. w czasie ciszy nocnej zabrania się głośnych 

rozmów, wychodzenia z pokoi.  

15. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna . 

16. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu będą wyciągane 

konsekwencje zgodnie ze Statutem szkoły. 

17. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik wycieczki znajduje się pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, pali papierosy, wykazuje 

naganne zachowanie, stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych 

uczestników; rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązanych osobiście na własny koszt 

odebrać dziecko. W przypadku braku takiej możliwości dyrektor wyznacza innego 

nauczyciela, który odwozi ucznia do domu na koszt rodzica ( opiekuna prawnego). 

Zabrania się dzieciom spożywania lekarstw na własną rękę, bez wiedzy opiekuna. 

Osoby, które biorą leki powinny okazać pisemne oświadczenie rodzica wraz ze 

sposobem dawkowania.  
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18. Postanowienia końcowe: 

 Wszyscy uczniowie zobowiązani są zapoznać się z regulaminem                               

i harmonogramem wycieczki 

 Regulamin wycieczki, podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki na liście 

zatytułowanej „ Zapoznałem /łam się z regulaminem wycieczek szkolnych w 

Publicznej Szkole Podstawowej  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kluczborku” oraz otrzymują do podpisania rodzice. 

 Klasowe i grupowe wyjście poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji, 

w celu realizacji programu nauczania, nie stanowi wycieczki w rozumieniu 

niniejszego regulaminu.  

 Nauczyciel organizujący wyjście poza szkołę musi uzyskać zgodę  dyrektora 

lub wicedyrektora szkoły. Wyjście odnotowane musi być w dzienniku 

lekcyjnym i zeszycie wyjść poza teren szkoły. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają 

inne przepisy stanowiące prawo . 

 Kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić autokar do kontroli technicznej na 

Komendę Policji. 

 Opiekun wycieczki obowiązkowo zabiera apteczkę pierwszej pomocy. 

 


