Regulamin wycieczki
1. Zasady obowiązujące rodziców dzieci jadących na wycieczkę:
• Przed wyjazdem dziecka na wycieczkę rodzic lub opiekun prawny musi zaakceptować program lub
regulamin wycieczki,
• Dostarczyć opiekunowi grupy informację o lekach, które przyjmuje dziecko i sposobie ich podawania. Leki opisane i zapakowane w saszetkę należy wręczyć wychowawcy przed wyjazdem na
wycieczkę.
• Rodzice są również zobowiązani do dostarczenia aktualnego numeru telefonu, aby umożliwić opiekunowi ze sobą kontakt.
• W przypadku nagminnego łamania przez dziecko regulaminu wycieczki o problemach stwarzanych
przez dziecko informowani są jego rodzice.
• Dopuszcza się możliwość zabrania dziecka z wycieczki przez rodziców (opiekunów prawnych),
jeśli naraża ono siebie i innych uczestników wycieczki na utratę zdrowia oraz życia.
• Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
• Po powrocie rodzice ( opiekunowie prawni ) zabierają dziecko osobiście spod szkoły
• Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przez dziecko przedmioty o dużej wartości,
na których zabranie na wycieczkę szkoła nie wyraziła zgody (np. laptopy, telefony komórkowe).
2. Zasady regulujące zachowanie uczniów w czasie podróży autokarem:
• uczniowie siedzą na wyznaczonych miejscach,
• nie wstają, nie chodzą, nie jadą tyłem do kierunku jazdy,
• dbają o porządek wokół siebie,
• nie krzyczą, rozmowy prowadzą z najbliższymi sąsiadami,
• zmiana miejsc następuje na postoju po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi i z wychowawcą,
• opuszczając autokar, uczniowie sprzątają po sobie.
3. W czasie postoju:
• uczeń może oddalić się wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela tylko na uzgodnione miejsce,
• po powrocie zgłasza się do wychowawcy,
• uczeń informuje wychowawcę o możliwości robienia zakupów przed postojem,
4. W miejscu noclegu:
• w godzinach 21.00-22.00 jest czas na wieczorną toaletę;
• cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00, chyba że kierownik wycieczki ustali inaczej,
• w tym czasie dzieci nie wychodzą z pokojów, nie prowadzą głośnych rozmów, światło jest zgaszone.
• w stołówce obowiązuje cisza; po skończony, posiłku dzieci razem wracają do pokojów na sygnał
nauczyciela.
5. W czasie zwiedzania:
• w żadnym wypadku nie wolno uczniowi oddalać się od grupy,
• w czasie wyznaczonym na zakupy uczniowie poruszają się w grupach wyłącznie na terenie wyznaczonym przez wychowawcę, przestrzegając wyznaczonego czasu.
• nie rozmawiają w trakcie opowiadania przewodnika i nie korzystają z telefonów komórkowych,
• wyłączają telefony przed wejściem do zwiedzanych obiektów.
6. Używki
• Uczniom nie wolno w żadnym wypadku zakupić, posiadać czy spożywać alkoholu (w tym także
piwa),palić papierosów, korzystać z innych używek.
• W przypadku podejrzenia o posiadanie ww. nauczyciel zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia,
a w przypadku stwierdzenia ww. uczeń zostaje ukarany zgodnie z regulaminem szkoły.
7. Uwaga:
• Uczniowie stawiają się punktualnie na wszystkie zbiórki.
• Uczniowie niedyspozycję, złe samopoczucie zgłaszają w pierwszej kolejności wychowawcy lub
opiekunowi grupy.

