Regulamin poruszania się po drogach w czasie wyjścia, wycieczki 
oraz zachowania się w środkach komunikacji publicznej.
Zasady poruszania się po drogach w czasie wyjścia lub wycieczki:
l .   Uczestnicy stosują się do poleceń, zakazów i nakazów prowadzącego wycieczkę. 
2.   Zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
3 .  Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego (dwójkami, maksymalnie czwórkami).
4.	Na czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz opiekun.
5.	Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi), zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi.
6.	W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie pojazdy.
7.	W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy małym ruchu parami.
8.	W mieście kolumna porusza się po chodnikach. Jezdnię przekracza się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
9.	Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach,
za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym.
10.	Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody wychowawcy.
11.	Podczas wycieczki jeden opiekun powinien przypadać  na:
    - 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej ( górskiej ), 
    -15 uczestników przy innych formach.

Zasady zachowania się w środkach komunikacji miejskiej:
l .  Należy mieć przy sobie legitymację szkolną i bilet oraz poinformować wychowawcę o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych podczas podróży lekach.
2.	Oczekując na przystanku na przyjazd autobusu/tramwaju wszyscy uczestnicy powinni zachowywać się
         w sposób kulturalny i bezpieczny i nie wolno zbliżać się do krawężnika.
3.	Podczas wsiadania do autobusu/tramwaju,uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność.
4.	Po wejściu do autobusu/tramwaju należy skasować bilet.
5.	Zająć wolne miejsca siedzące lub stojące i trzymać się poręczy lub uchwytów.
6.	Obowiązkowo należy ustąpić miejsca osobom starszym.
7.	Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu/tramwaju i opieranie się o drzwi.
8.	W czasie jazdy autobusem należy zachowywać się kulturalnie i cicho.
9.	Nie wolno: hałasować, wstawać, chodzić po pojeździe, śmiecić, niszczyć wyposażenia pojazdu, wychylać się przez okna.
10.	Należy dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników podróży.
11.	Nie otwierać okien bez pozwolenia opiekuna.
12.	Wysiadać tylko na polecenie opiekuna zachowując przy tym szczególną ostrożność.
13.	Pozostawić po sobie czystość i porządek.
14.	Poinformować opiekuna o wszelkich problemach.

Zasady zachowania się w autokarach i busach:
1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. 
2. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. 
3. Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autokarze lub busie.
4. Miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe (opiekunowie).
5. Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji.
6. W czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerować po autokarze, stawać na siedzeniach, siedzieć tyłem, na 
    oparciu, otwierać okien i wychylać się przez nie.
7. Uczestnicy wycieczki posiłki spożywają w czasie postoju.
8. Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia uczniów, zwraca 
    uwagę aby nie przebiegali przez jezdnię. 
9. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze (busie) i zabierają swoje rzeczy. 
10. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar. 
11. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności. 
12. Wszyscy uczestnicy podporządkowują się zaleceniom opiekunów, kierowcy i obsłudze środków transportu.
Regulamin wycieczki dla uczniów   (ogólny)

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1. Ubrać się stosownie do warunków i miejsca wyjazdu.
2. Punktualnie przyjść na miejsce zbiórki.
3. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
4. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika, opiekunów, pilota, 
    przewodnika.
5. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 
    miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
8. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
10.W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
	Zwrócić szczególną uwagę na korzystanie z balkonów.

Sprawdzić stan techniczny wyposażenia pokoju w chwili przybycia (zgłosić usterki).
11.Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
12.Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
13.Informować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
14.Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
15.Przestrzegać regulaminu.

      Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych 
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 14 zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka 
z wycieczki.




