PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH
§1
ORGAZNIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

1. Przy organizowaniu wycieczki jednodniowej nale y:
1) poinformowa młodzie o terminie wycieczki, co najmniej na trzy dni
wcze niej,
2) okre li miejsce i czasu zbiórki,
3) poda tras wycieczki i jej długo ci oraz orientacyjny czasu powrotu,
4) okre li koszt wycieczki (przejazdy i wst py do płatnych miejsc zwiedzania,
np. muzeum, skansenu, itp.),
5) przypomnie o konieczno ci posiadania legitymacji szkolnej,
6) wypełni kart wycieczki (zał cznik nr 1), zatwierdzi j u dyrektora szkoły lub
innej osoby przez niego wskazanej,
7) mie ze sob apteczk , zawarto
której nale y uzgodni z lekarzem lub
piel gniark szkoln .
2. Przy organizowaniu wycieczki wielodniowej poza miejscem zamieszkania
konieczne jest sporz dzenie planu wycieczki i uzyskanie zgody dyrektora szkoły
na jej przygotowanie. Plan powinien zawiera :
1) miejsce wycieczki, termin i czas trwania,
2) cele wycieczki,
3) liczb uczestników wycieczki, opiekunów,
4) miejsce zakwaterowania,
5) dojazd do miejsca zakwaterowania i powrót,
6) szacunkowy kosztorys na jedn osob ,
7) ramowy plan wycieczki zawieraj cy wykaz zwiedzanych miejscowo ci,
obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.
3. Nale y uzyska zgod rodzica lub prawnego opiekuna na udział ucznia
niepełnoletniego w wycieczce.
4. Na zebraniu z rodzicami trzeba przedstawi harmonogram wycieczki oraz
uzgodni form zbiórki pieni dzy na wycieczk . Jednocze nie konieczne jest
okre lenie zasady, e po wykupieniu biletu zbiorowego na przejazd kolej oraz
wpłaceniu przedpłaty za noclegi kwota ta nie zostanie zwrócona, bez wzgl du na
przyczyn wycofania si z wycieczki. Kwota została wydatkowana, co nale y
udokumentowa rachunkami.
5. W miejscowo ci, do której ma by wycieczka, nale y wst pnie zarezerwowa
noclegi na okre lon liczb uczestników i dni pobytu. Mo e to by schronisko, lub
inny obiekt przystosowany do masowej turystyki.
6. Przed planowanym terminem wycieczki:
1) nale y potwierdzi przyjazd do miejsca zakwaterowania, dokona wpłaty
zaliczki (je eli jest taki wymóg), która po przyje dzie uznawana jest jako
uiszczona cz
opłaty za nocleg,
2) je eli planowana jest podró poci giem, trzeba zakupi bilety w obie strony
oraz dokona rezerwacji przedziałów,
3) podpisa wst pn umow wynajmu autokaru, je eli planowany jest przejazd
autokarem,

4) kierownik wycieczki zawiadamia policj na dzie przed planowanym terminem
wyjazdu o konieczno ci przeprowadzenia kontroli sprawno ci autokaru.
7. W przypadku wycieczek, których organizacja zlecana jest podmiotom
zewn trznym, nale y podpisa umow z tymi podmiotami. Umowa ta musi by
zgodna z aktualnymi przepisami prawa o wiatowego i zabezpiecza interes
szkoły oraz uczestników.
8. Konieczne jest sporz dzenie dokumentacji wycieczki zgodnie z §7, ust.4
regulaminu wycieczek szkolnych.
§2
W DNIU WYCIECZKI

1. Na miejscu zbiórki nale y sprawdzi
wycieczki.

list

obecno ci i policzy

uczestników

2. Dokona przegl du ubioru i wyposa enia uczestników.
3. Uczestnika nieprzygotowanego do wycieczki, szczególnie gdy brak
odpowiedniego stroju zagra a jego zdrowiu, powinno si odesła do domu
i powiadomi o tym fakcie jego rodziców lub opiekunów prawnych.
4. W przypadku wycieczek autokarowych dopilnowa przeprowadzenia przez policj
kontroli sprawno ci pojazdu i kierowcy.
5. Przyst pi do realizacji programu wycieczki. Je li jest to wycieczka piesza,
konieczne jest kierowanie si ogólnymi zasadami uprawiania tej formy turystyki:
1) grupa w drowa powinna w szyku zorganizowanym (parami) przy przej ciu
przez miasto,
2) na pocz tku grupy powinien i kierownik wycieczki oraz najmniej wprawni
uczestnicy,
3) na ko cu wycieczki maszeruje osoba dorosła, opiekun wycieczki,
4) nie wolno oddala si od grupy bez poinformowania kierownika,
5) nigdy nie wysyła si z poleceniem załatwienia jakiej sprawy jednego
uczestnika ani te nie zostawia si go samego na szlaku,
6) nie wolno dopuszcza do tworzenia si wi kszych przerw w maszeruj cej
grupie, je eli uczestnicy rozci gn si w zbyt długiej kolumnie, trzeba
zarz dzi krótk przerw , nie mo na te natychmiast rusza po doj ciu
opó niaj cych marsz, poniewa ich spó nienie mo e by wynikiem zm czenia
i powinni mie okazj do krótkiego odpoczynku,
7) w druje si w mo liwie równym, dostosowanym do wieku tempie, w czasie
marszu nie spo ywa si posiłków, unika si równie picia wody i innych
napojów,
8) pierwszy kilometr na ka dym etapie w drówki nale y przej wolno, przerwy
robi si zale nie od sytuacji po ka dych 45-60 minutach marszu, w połowie
drogi powinna by dłu sza przerwa 20- lub 30-minutowa, a nawet godzinna
czy te dwugodzinna w celu spo ycia posiłku, ostatni kilometr trasy nale y
przej równie powoli, dla uspokojenia pracy serca i rytmu oddychania,
9) w czasie dłu szych postojów, odpoczynków lub spo ywania posiłków nale y
zwróci uwag na to, aby uczestnicy nie pozostawili po sobie mieci,
10) podczas dłu szego postoju powinno si zdj
plecak, nie siada na gołej
ziemi, plecy okry ciepłym swetrem lub polarem,

11) pod gór nale y i wolno, nie rozmawia , robi dwuminutowe przerwy dla
odsapni cia, bez zdejmowania ekwipunku,
12) zasadniczo nale y w drowa po turystycznych szlakach znakowanych,
prowadzenie innymi drogami wymaga bardzo dobrej znajomo ci terenu, na
terenie parków narodowych i rezerwatów chodzi si tylko po wyznaczonych
szlakach,
13) w dni upalne i przy silnym nasłonecznieniu nale y pami ta o nakryciu głowy
czapk lub chustk ,
14) nie mo na w drowa podczas burzy, nie wolno wtedy: chroni si pod
wysokie samotnie stoj ce drzewa, zatrzymywa si na szczytach wzniesie
wystaj cych ponad otoczenie, stawa obok słupów, opiera si o drzewa
i skały, najlepiej jest wówczas si
w pozycji skulonej na plecaku, pojedynczo
lub w grupach dwu - trzyosobowych, i nakry si nieprzemakalnym płaszczem,
15) nie wolno w drowa po torach kolejowych: nawet na nieczynnych liniach
pasa erskich mo e odbywa si ruch towarowy,
16) zim w druje si zawsze przetartymi cie kami i tylko wtedy, gdy dzie jest
pogodny, bez silnego wiatru, a temperatura nie ni sza jak minus 6° C, tempo
marszu powinno by mniejsze ni latem, odpoczynek wskazany jest w postaci
krótkich postojów, w czasie których nie wolno siada ,
17) praktycznie wycieczka nie powinna przekracza 12 kilometrów, dłu sza nu y
uczestników i przestaje budzi zainteresowanie krajoznawcze i przyrodnicze,
tempo marszu 3 - 3,5 - 4 km/godz. w zale no ci od wieku i kondycji
uczestników wycieczki, jak i jej warunków,
18) po wycieczce nale y wróci do punktu zbiórki (najcz ciej jest to przed szkoł )
i tam j zako czy .
§3
UBIÓR I WYPOSA ENIE

1. Nale y zwróci uwag młodzie y na nast puj ce elementy ubioru:
1) wygodne obuwie, zapasowa para skarpetek,
2) spodnie,
3) koszula, sweter, polar,
4) kurtka, wiatrówka, okrycie głowy.
2. Ubiór musi by dostosowany do pory roku i pogody.
3. W plecaku powinno znale si :
1) okrycie przeciwdeszczowe,
2) para skarpetek,
3) sweter, cienki polar,
4) suchy prowiant oraz co do picia - wskazane jest posiadanie termosu z ciepł
herbat (szczególnie w czasie zimowych wycieczek ), mog by słodycze zwłaszcza czekolada.

