
 
Załącznik nr 2 

 

 
Bielska Szkoła Przemysłowa 

Regulamin uczestnictwa 

młodzieży Bielskiej Szkoły Przemysłowej  

w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza terenem szkoły 

 

1. Przed wyjściem poza teren szkoły każdy uczestnik zostaje zapoznany z harmonogramem, 

adresem docelowym, oraz specyfiką  zajęć realizowanych poza szkołą. 

2. Uczeń ma obowiązek poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu, 

dolegliwościach lub chorobie lokomocyjnej. 

3. Uczniowie bezwzględnie wykonują polecenia opiekunów, kierownika, pilota, przewodnika 

oraz pracowników odwiedzanych instytucji. 

4. Ustalenia i decyzje przekazane uczniom przez opiekuna są ostateczne. 

5. Podczas przejść i zwiedzania obiektów uczniowie poruszają się zwartą grupą. 

6. W środkach transportu należy zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, w czasie jazdy nie 

wolno spacerować, stawać na siedzeniu, wychylać się przez okno i zaśmiecać pojazdu. 

7. W czasie zwiedzania lub postoju uczniowie nie oddalają się od grupy bez zgody opiekuna. 

8. Kategorycznie zabrania się oddalania od grupy z osobami obcymi. 

9. Podczas wyjść należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

dotyczy to np. przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach itp. 

10. Każdy uczestnik ma obowiązek dbać o higienę i schludny wygląd oraz dostosować swój 

strój do charakterystyki wyjścia. 

11. W przypadku wyjazdów na basen, do teatru oraz podczas zwiedzania muzeów itp. 

uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

12. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły, przepisy 

bezpieczeństwa i regulamin ucznia. 

13. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. 

14. W zależności od specyfiki danego wyjścia możliwe jest określenie dodatkowych reguł 

mających na celu zapewnienie kulturalnego i bezpiecznego przebiegu: 

(a) ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 



Zostałem/am zaznajomiony/a z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego  

przepisów 

KLASA :   .................................. 

WYJŚCIE DO :  ....................................          TERMIN : ............................ 

Lp. Nazwisko i imię data podpis 
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