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§1.
Zasady ogólne

1. Organizatorem wycieczek jest Zespół Szkół im. Armii Itajowej Obwodu ,,Głuszec" -
Grójec w Grójcu.

ż. W zorganizowaniu wycieczek Szkoła moze współdziałać ze stowarzyszeniarri i innymi
podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3. Organizację, formę oraz program wycieczki na|eĘ dostosowaó do wieku, zainteresowaó
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawnościftzycznej.

4. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazai zdrowotnych, mogą brać
udział w wycieczkach a orgarizatorzy powinni zapewnió im warunki odpowiednie do
specyficznych potrzeb wynikaj ący ch z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§2.

l. Wycieczka szkolna jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno-
wychowawazęgo.

2, Każda z organizowanych pTzęz Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec" -
Grójec w Grójcu wycieczek powinna byó zaplanowana, mieć określone cele, byc
dostosowana do potrzeb wiekowych i intelektualnych uczestników.

3. Organizowanle przez Szkołę wycieczek ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii;

2) poznawanle kultury i języka innych państw;
3) poszerzanle wiedzy z rożnych dziedzin Ącia społecznego, gospodarczego

i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego orazwiedzy

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także
umiejętności korzystanta z zasobów przyrody;

6) upowszechnianie zdrowego stylu zycia i aktywności ftzycznej oraz podnoszenie
sprawności flzycznej;

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
8) przeclwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach

profi laktyki uniwersalnej ;

9) poznawanię zasadbezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach.

§ 3.

Formy zajęc organizowanych przęz Szkołę

1. Ze względu na charakter prowadzonych zajęó Szkoła możę organizowac,.
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowanę przęz nauczycieli w celu

uzupełnienia programu nauczania w ratnach jednego lub kilku przedmiotów;
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterzę interdyscyplinarnym, w których

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności
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posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania
wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy
w praktyce;

3) specjalistyczne wycieczkikajoznawczo-turystycznych, w których udziń wymaga od
uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności
posługiwania się specjalistyczrlym sprzętem, a program wycieczki przewiduje
intensyrvną aktywność turystyczną, ftzyczną lub długodystansowość na szlakach
turystycznych.

Zewzględu na miejsce pobytu organizowane wycieczki mogę byó:
1) krajowe;
2) zagrariczne.
Ze względu na tematykę prowadzony ch zajęć wyróżnia się wycieczki :

1) sportowe;
2) przyrodnicze;
3) kulturalno-historyczne.

§4.
Warunki i sposób organżacjizajęó i imprez krajoznawczo-turysĘcznych

Kńdawycieczkazaczyla się i kończy na terenie Szkoły.
Rodzice zobowiązani są do przywiezienia dziecka do Szkoły lub na miejsce zbiórki
i odebrania uczniów po zakończonej wycieczce.
W przypadku gdy rodzic nie może odebrać dziecka, powiadamia pisemnie o tym fakcie
kierownika wycieczki.
Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnió ich doświadczenie i umiejętności
pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek uczestników, środki transportu,
spo sób zor ganizowania wycieczki.

§5.

Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie parku narodowego lub
rezerwatll przyrody powinien wcześniej zapoznaó się z regulaminem parku lub rezerwatu
i poinformować o nim uczestników wycieczki.
Nauczyciele,którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przezuczestników
wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:
1) zapoznaó się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub pływalni _

i egzekwować ich ptzesttzeganie;
2) vzgodnió z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania

z kąpieli ska lub pływ alni zap evłniaj ąc e b ezpie czeństwo ucze stnikom ;3) stosowaó regulamin kąpieli iplużowania.

§6.

Opiekun grupy obowipany jest sprawdzaó stan liczbowy grupy przed wyruszeniem
zkuZdego miejsca pobytu, w czasie zńędzania, przejazdl otaz po przybyciu do miejsca
docelowego.
W przypadku nięzamierzonego odłączenia się lub zaglnięcia uczei (uczniowie)
bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia, starając się rozpoznać miejsce pobytu wraz
z charakterystycznymi jego elementami, oraz niezwłocznie powiadamia kierownika
i opiekuna wycieczki, aw szczególnym przypadku przy braku znimiłączności, będąc:

1) w mieście - lczeń zawiadaria Policję, rodziców, Dyrektora Szkoły;
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2) na szlaku turystycznym - uczeń, znając kolor szlaku lub docelowe schronisko,
zawiadarria schronisko, GOPR, rodziców, Dyrektora Szkoły.

3. W ruzie wypadku podczas wycieczki kierownik i opiekunowie zobowiązani są
niezwłocznie zabezpieczyó poszkodowanego, zapevłnić mu opiekę i jednocześnie, gdy
jest taka potrzeba, wezwaó pogotowie, a następnie zawiadomió Dyrektora Szkoły
i rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego.

1.

§7.

Zgody na ptzeptowadzenie wycieczki ldziela Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu,,Głuszec" - Grójec w Grójcu lub upowżniona ptzęzniego osoba.
Jeżeli wycieczka ma odbyó się w ramach planowanej lekcji danego przedmiotu, należy
zgłosiĆ dyrektorowi szkoĘ zariar wyjścia pozateren szkoły oraz odnotowaó wyjście na
wycieczkę przedmiotową w dzienniku lekcyjnym i rejestrze łlryjśó grupowych.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieó zajęcia lekcyjne z irrrrą
klasą. Imienny vlykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a ptzydziału uczniów
dokonuj e osoba upoważnio na przez Dyrektora.
Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne doĘczące wycieczki,
Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba możę nie udzielić zgody na jej
przeprowadzenie.

§8.

Uczestnicy wycieczek zagranicznych podlegają ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczeńa.
Wycieczka może trwaó do 3 dni roboczych. Decyzję o dłuższym wyjeździe podejmuje
dyrektor.
W wycieczce, której czas trwania przehacza 12 godzinpowinien brać udział dodatkowo
co najmniej jeden opiekun sprawujący nadzór w porze nocnej, przy zachowaniu
odpowiedniego dobowego odpoczynku wszystkich opiekunów zgodnie z kodeksem
pracy.

§9.

Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegaó zasadbezpiecznego poruszania się
po drogach, a wszyscy uczestnicy pieszych lvyjśó idą zwartą grupą również po
chodnikach. Jezdnię przektaczać należy jedynie w miejscach do tego ptzeznaczonych.
W żadnym przypadku uczestnicy nie odłączają się od grupy. Podczas przemarszu po
duZych miastach zaleca się chodzenie z widocznymi jednakowymi kolorowymi
elementami stroju, jak np.: czapkami, chustami lub innymi emblematami.
Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody ptzez kierownika wycieczki na tzw. czas wolny
spędzany przez dzieci i rŃodzież bez opiekuna.

§ 10.

Organizacj a wycieczek kraj ołvych

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programo\pym
i orgarizacvjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki,
trasy, zvńedzanych obiektów, norrn i zasad obowiązujących podczas wycieczki,
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4.

Dyrektor Szkoły .uqrznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika
wycieczki, który jest odpowiedzialny zaprawidłowy ibezpieczny ptzebiegwycieczki.

Kierownik wycieczki najpóźniej na I tydziei przed jej rozpoczęciem wycieczki
przedstawia Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
Dokumentacj a wyciec zL<t zawieru
1) kańę wycieczkiz jej harmonogramem -Załącznik nr 1;

2) listę uczestników - Załączniknr 2;

3) pisemne zgody rodziców - Załącznik nr 3;

4) preliminarz wycieczki oraz jej rozliczenie - Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5;
Zgodę na zotganizowanie wycieczki lub imprery wyrńa Dyrektor Zespołu Szkół im.
Afmii Krajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu poptzez podpisanie karty
wycieczki. Podpisane dokumenty są ptzekazywane kierownikowi wycieczki.
Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych
obowipków pracowniczy ch.
W wycieczkach nie mogą brać ldziŃu uczniowie w stosunku, do których istnieją
prze c iwwskazania l ekarskie,
Udział ucznia w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
(niezależnie od wieku).
Wycieczka możę byó odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

§ 11.
Wycieczki i imprery zagraniczne

Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy zagranicznej wyraża wyłącznie
Dyrektor Zespołl Szkół im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu po
zawiadomieniu organu ptowadzącego i organu sprawującego nadzót pedagogiczny w
ustalonym trybie.
W zawiadomieniu należy podaó:
1) nazwę kraju;
2) czas pobytu;
3) program pobYu;
4) imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów.
Dokumentację opracowuje się taką samą j akptzy organizacjiwycieczek krajowych.
Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki powinien znać język obcy
w stopniu umożliwiaj ącym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również
w krajach znaldujących się na trasach planowanej wycieczki.
Uczestników wycieczki zagranicznej należy ubezpieczyó od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
Kierownik wycieczki powinien uwzględnić w planie potencjalne różnice pomiędzy
strefami czasowymi oraz koniecznośó dostosowania zachowania się uczestników do
obowiązujących w danym pństwie przepisów.
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§ 12.

Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas wycieczek

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są:

kierownik oraz opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. Zasada ta doĘczy
takżerodzicówwspomagającychotgantzatotawzapewnieniuopieki.

2. W trakcie przygotowń do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczęstników
zzasadari bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich
ptzestrzegania.

3. Zabronionejest prowadzenie wycieczekz dzięćmipodczas blltzy, śnieżycy i gołoledzi.
4. Długośó trasy i tempo należy dostosowaó do wydolności najsłabszego uczestnika każdej

wycieczki.
5. W razie gwałtownego zńamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołaó.

§ 13.

1, Podczas wycieczek i spacerów należy bezwzględnie przestrzegac zasad Ruchu
drogowego.

2. Przęd wyruszeniem na wycieczkę należy uczniów pouczyc o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razię nteszczęśliwego wypadku.

3. Każdy v,ryjazd uczniów autokarem wymaga kontroli pojazdu przezpolicję.
4. Przęd wyruszaniem z każdego miejsca pobYu, w czasie zwiędzania, przejazdow otaz

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powirlni bezwzględnie sprawdzać stan
liczbowy uczniów.

5. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników
wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowaniaw razię wypadków.

6, Na każdą wycieczkę należy zabrac ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.
7. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia uczniów.

§ 14.

Kierownik wycieczki

Kierownika l+ycieczki moze być pracownik pedagogiczny Szkoły o kwalifikacjach
odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, przy czym nie
musi on posiadać ukończonego kursu kierowników wycieczek szkolnych.
Dbając o bezpieczeństwo uczniów, Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu
,,Głuszec" - Grójec w Grójcu nie moze wskazać jako kierownika wycieczki lub imprezy
osoby nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji do realizacji danej formy
kraj oznawstwa i turystyki.
Kierownik wycieczki:
1) opracowuje program i regulamin wycieczki;
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3) zapewnta waruŃi do pełnej realizacjt programu wycieczki t przestrzegania jej

regulaminu oraz sprawuj ę nadzor w tym zakresie;
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4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnia waruŃi do ich przestrzegania;

5) okeśla zadania opiekunów wycieczki w zakęsie rea|izaclt programu wycieczkt oraz
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt,
wyposazęnię oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów
wycieczki;

8) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
9) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenla finansowego wycieczki po jej

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców.

§ 15.

Opiekun wycieczki

1. Opiekun wycieczki:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi;
2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
i przestrzegania jej regulaminu;
3) sprawuje nadzor nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przęz uczniów, ze
szczegolnym uwzględnieniem zasad bezpteczeństw a;

4) wykonuje inne zadania zlecone przez kielownika wycieczki,
Ż. Opiekunami w czasie wycieczki są nauczyciele Szkoły oraz rodzice biorący udział

w wycieczce.
3. Na wycieczce otganizowanej poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez

korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawowac co najmniej jedna osoba
nad grupą do 15 uczniów) w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby.

4. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły, przy korzystaniu ze środków lokomocji,
opiekę powinna sprawowaó co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 uczniów
(w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).

5. Opiekunowie potwierdzĄą własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpleczeństwo powierzonych im uczniów.

§ 16.

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu,,Głuszec" - Grójec w Grójcu lub
osoba przez niego upoważniona prowadzi rejestr v\yjść grupowych uczniów.

2. Wzór rejestru stanowi załączniknr 6 do niniejszego regulaminu.

§ 17.

Finansowanie wycieczek

l. Plan finansowy musi określac ogólny koszt wycięczki, koszt jednego uczestnika
wycieczki oraz przęwidywane koszty organtzacyjne i programowę, Koszt wycieczki



powinien byó w miarę możliwości tak zaplanowany, aby umożliwtó v,ryjazd uczniom
całej klasy.

2. Szkolna działalność w zakesie kajoznawstwa i turystyki możę być finansowana ze
środków p o zabudżetowych, w szcze golno ści :

1) z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
2) ze środków przekazanychprzez radę rodziców, a takze osoby fizyczne i prawne,
3) ze środków pozyskanych od organtzacjt i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz

od sponsorów,

4) ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji
unijnych programów i projektów edukacyjnych.

3 . Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązanl są do pokryci a związanych
z ntąkosztów, chyba, że udział w imprezie moze być sfinansowany z innych żrodęł,

4. Rodzice, ktorzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację
tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstŃy ztego tytułu.

§ 18.

1. Kierownik wycieczki odpowiada za terrninowe regulowanie zobowtązah ftnansowych
Z ntą Zwtązanych. O wszelkich opóźnientach należy nięzwłocznie informować dyrektora
Szkoły.

2. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki w ciągu 7 dni od jej zakończęnla,
określając sposób zagospodarowania nadwyzki, względnie uzupełnienia niedoboru
finansowego. Rozliczenie zostaje przedstawione na najbliższym spotkaniu okresowym
uczniom i ich rodzicom, jezeli wycieczka była finansowana z ich środków.

3. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisanę przęz rodziców dzieci listy
wpłat oraz tachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju
działalności podmioty gospodarcze.

§ 19.
postanowienia końcowe

l. Zmtan w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół inr. Armii Krajowej
Obwodu,,Głuszec" - Grójec w Grójcu wspólnie z Radą Pedagogiczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załqczniki:
Załqcznik Nr l karta wycieczki z programem.
Załqcznik Nr 2 - wzór listy uczestników wycieczki.
Załqcznik Nr 3 - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych ną udział dziecka
w wycieczcc.

Załqcznik Nr 4 - wzór preliminarzu wycieczki
Załqcznik Nr 5 - wzór rozliczenia wycieczki
Załqcznik Nr 6 wzór rejestru wyjść grupowych
Załqcznik Nr 7 - instrukcja bezpieczeństwa dlą opiekuna wycieczki autokarowej,

zf /,:'.,"tły



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu organizacji
wycieczek i wyjść w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu

KARTA WYCIECZKI
z harmonogramem

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu,
ul. Księdza Piotra Skargi,
05-600 Grójec

Cel wycieczki

Nazwa krajul/miasto/trasa wycieczki:

Termin

Nr telefonu kierownika wycieczki

Liczbauczniów ..., wtym ltczbadzieciniepełnosprawnych:

Klasa:

Liczba opiekunów wycieczki :

Środek transportu:

' Dotyczy wycieczki za granicą.



PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina
vłyjazduoraz

powrotu

Długośó trasy
(w kilometrach)

Miejscowośó
docelowa

i trasa
powrotna

Szczegółowy
program

wycieczki od
wyjazdu do

powrotu

Adres miejsca
noclegowego

i Zywieniowego
oraz przystaŃi

i miejsca
żywienia

OSWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasię

wycieczki.

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki

1.

(imię i nazwisko oraz podpis) 2.

a
J.

4.

5.

6.

(imiona i nąnviska oraz podpisy)

ZATWIERDZA}!4

(data i poĄlis dyrektora szkoły)



ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu or5ańzacii
wycieczek i wyjść w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu,,Głuszec" - Grójec w Grójcu

LISTA UCZESTNIKOW WYCIECZKI

dnia.........

zatwierdzam

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu rodzica
1

2.

Ą

4.

5.

6.

].

8.

9.

10.

11

12.

13

14.

l5.



ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu organizacji
wycieczek i wyjść w Zespole Szkół im. Armii
Klajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu

^

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wyrńam zgodę na udział syna / córki
w wycięczce do .,...... ,.. w dniach
Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do

data czyte l ny podpis rodzic ów/prawnyc h opie kunów



ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu organizac.ji

wycieczek i wyjść w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu ,,Głuszec" - Grójec w Grójcu

PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

I. Dochody
1, Wpłaty uczestników: liczbaosób .,.... x koszt wycięczkl,,....,.. zł,
2. Inne wpłaty

Razem dochody:

II.Wydatki
1. Koszt wynajmu autokaru:.
2. Kosztnoclegu:..,
3. Koszt wyżywienia
4. Bilety wstępu: do teatru:

do kina:
do muzeum: ......
filne:

5. Inne wydatki (iakie):

Razem wydatki: ...,.... Koszt na jednego uczestnika

(podpis kierownika wycieczki)

zatwiętdzam

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)



ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu
organizacji wycieczek i wyjść w Zespole

Szkół im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec"

- Grójec w Grójcu

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

Wycieczka (impreza) do ... , ., ,.,,. zotganizowana w dniu
....,... ptZęZ

I. Dochody
1. Wpłaty uczestników: Iiczba osób ...... x koszt wycieczki ...... : ..... zł.
ż,Inne wpłaty
Razem dochody:

II. Wydatki
1. Koszt wynajmu autobusu:

2. Koszt noclegu:
3. Koszt wyżywienia:.., . .

4. Bilety wstępu: do teatru:.

do kina:
do muzeum:.....,,
inne:.

5. Inne wydatki fiakie):

Razem wydatki:

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego ucze§tnika:

IV. Pozostała kwotawwysokości.,.. ....,zł

(określić sposób zagospodal,owania kwoty - np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

Kierownik wycieczki

idata i podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. problemy wychowawcze itp.)

Rozliczenie prryjął:

(data i podpis dyrektora szkoły)
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ZAŁĄCZNLK NR 7 do Regulaminu organizacji
wycieczek i spacerów w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu,,Głuszec" - Grójec w Grójcu

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
DLA OPIEKUNA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

I. Crynności przed rozpoczęciem podrózy:
1 . Sprawdzió obecnoś ó wyjeżdżających według listy.
2. Sprawdzió, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazń do podróżowania

środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą
zaordynowane przez lekarza leki.

3. Dopilnowaó umieszczenia bagńl w schowkach i rozmieszczęnte uczestników
wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze.

4. Ustalió, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (ej wyposażenie), gaśnice i wyjścia
bezpieczeństwa.

5. Zabraó do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne,
woreczki foliowe do utrzymania czystości,

6. Upewnió się, czy w autokarzę jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy
numer telefonu ratunkowego - II2).

7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzęźwości kierowców,
w ezwaó Policj ę (te1.997).

II. Crynności w trakcie podróĘ
1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

) przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej;
) blokowania zamków, otwierania dtzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie

podróży;
) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotó w z pojazdu i rzucaniaprzedmiotami.

2. W czasie postdu (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zapewnió pełne
b ezpieczeństwo uczniom.

3. Po kużdymzakończonym postoju sprawdzió obecnośó.
III. Crynności po zakończeniu podróĘ

1. Omówió z ttczestnikami wycieczki jej przebieE, za szczegó|nym uwzględnieniem
ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszefi zasad bezpieczeństwa.

2. Dopilnowaó, czy zostały zabrane bagńe i rzeczy osobiste uczestników, czy
pozostawionoład i porządek oruzczy nie dokonano uszkodzeń.

IV. Postępowanie
1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożanl, ewakuowaó

uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem lvyjśó
bezpieczeństwa, jeżelizajdzietakapotrzeba.

2. W raziepotrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międrynarodowego

numeru telefonu komórkowego - 1I2.


