
REGULAMIN  WYJŚĆ  DO  KIN,  MUZEUM  I INNYCH 

IMPREZ   JEDNODNIOWYCH   DLA  KLAS  0 – VI 

 
§ 1 

 
1.1 Organizatorem wycieczki i jednocześnie jej kierownikiem jest wychowawca 

klasy. Dyrektor szkoły może w wypadkach losowych wyznaczyć kierownikiem 
wycieczki inną osobę spośród pracowników pedagogicznych. 

1.2 Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły. 
1.3 Termin, program wycieczki, nazwisko kierownika oraz opiekunów zawiera karta 

wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły. 
1.4 Kartę wycieczki należy przedstawić dyrektorowi szkoły nie później niż na 4 dni 

przed wyjazdem. 
1.5 Przynajmniej jeden opiekun przypada na grupę 10 –osobową w przypadku 

wycieczki środkami komunikacji miejskiej lub 15 – osobową, gdy jest to 
wycieczka autokarowa. Dyrektor szkoły lub kierownik wycieczki może 
zdecydować o potrzebie uczestnictwa większej liczby opiekunów, jeśli wymaga 
tego program wycieczki lub wynika to z potrzeb dzieci. 

1.6 Całkowity koszt wycieczki (biletów wstępu, kosztów transportu i inne) pokrywają 
uczestnicy ze składek rodziców. Opłaty za wycieczkę muszą być dokonane przed 
wyjazdem. Za zebranie składek odpowiada skarbnik klasy lub inny rodzic 
wyznaczony przez radę rodziców klasy, który wraz z wychowawcą dokonuje 
rozliczenia kosztów imprezy. 

1.7 Kierownik i opiekunowie wycieczki nie biorą odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione lub zgubione w czasie wycieczki. 

 
§ 2 

 
2.1 Uczeń Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie ma 

obowiązek zachowywać się podczas wycieczek i  imprez szkolnych zgodnie z 
zasadami określonymi w statucie szkoły i swoim zachowaniem godnie 
reprezentować szkołę na zewnątrz. 

2.2 Zachowanie każdego uczestnika wycieczki lub imprezy może mieć wpływ  
na bezpieczeństwo wielu osób, dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany 
jest  zapoznać się z regulaminem wycieczki lub imprezy, o ile taki został 
przygotowany, lub z zasadami określonymi przez kierownika wycieczki i 
postępować zgodnie z nimi, a w szczególności:  

a) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,  
b) bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców, opiekunów lub 

przewodników,  
c) nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  
d) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność w 

miejscach,  
w których może grozić  jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

e) kulturalnie odnosić się do kolegów, opiekunów i innych osób,  
f) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe, pomniki przyrody, 

eksponaty muzealne i inne wytwory,  
g) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

2.3 Zachowanie uczniów podczas wycieczek podlega ocenie zgodnie z zapisami 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

2.4 Każdy uczestnik wycieczki powinien znać punkt docelowy podróży. W przypadku 
zagubienia się należy bezwzględnie pozostać w miejscu zagubienia i prosić osobę 
dorosłą o powiadomienie opiekunów. 

 



§ 3 
3.1 Uczeń ma prawo do:  

a) korzystania z programu, określonego w karcie wycieczki, 
b) zadawania pytań i czynnego uczestnictwa w wycieczce,  
c) dokonywania zakupów pamiątek i innych przedmiotów, o ile zostało to 

wcześniej uzgodnione z rodzicami,  
d) pomocy kierownika i opiekunów w rozwiązywaniu powstałych problemów, 
e) dobrej, bezpiecznej zabawy. 
 

§ 4 
 

4.1 Regulamin dotyczy wszystkich jednodniowych wyjazdów klas 0-VI  Szkoły Podstawowej  
nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie, w szczególności wycieczek do kin, teatrów, muzeów  
i innych miejsc, gdzie realizowany jest program edukacyjny i wychowawczy danej klasy. 


