
Zał�cznik Nr 1 

ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW NA WYCIECZCE SZKOLNEJ

Wycieczki s� form� zaj�� szkolnych, na których obowi�zuj� wszystkie zasady 

Statutu LO Nr III. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje 

�wiadectwo o jego kulturze, mo�e mie� równie� wpływ na bezpiecze�stwo innych 

osób. Dlatego ka�dy uczestnik wycieczki zobowi�zany jest:  

1. Zachowywa� si� w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

2. Stosowa� si� do polece�, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów 

lub przewodników. 

3. Nie oddala� si� od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania 

od niego odpowiedniego zezwolenia.  

4. Przestrzega� przepisów ruchu drogowego i zachowywa� ostro�no�� na 

ulicach i w miejscach, w których mo�e grozi� jakiekolwiek niebezpiecze�stwo. 

5. Kulturalnie odno�cie si� do opiekunów, kolegów i innych osób.  

6. Przestrzega� regulaminów dotycz�cych zachowania si� w obiektach 

zabytkowych i innych szczegółowych regulaminów odwiedzanych miejsc (np. 

regulaminów parków narodowych i parków krajobrazowych) 

7. Wszystkie zagro�enia maj�ce wpływ na bezpiecze�stwo uczestników  

zgłasza� opiekunom.  

8. Pokry� ewentualne koszty wyrz�dzonych przez siebie  zniszcze�.  

9. W miejscach noclegowych post�powa� zgodnie z obowi�zuj�cym tam 

regulaminem.  

   Je�li uczestnik lub uczestnicy wycieczki w sposób ra��cy łami� ustalone zasady 

pobytu, nie przestrzegaj� wymogów bezpiecze�stwa lub zachowuj� si�

niewła�ciwie kierownik wycieczki mo�e przerwa� wyjazd i zarz�dzi� powrót do 

domu. 

W przypadku przerwania wycieczki ze wzgl�du na niewła�ciwe zachowanie 

jednego lub wielu uczniów, uczestnicy wycieczki s� zobowi�zani do pokrycia 

wszystkich kosztów z tym zwi�zanych (ewentualne koszty niewykorzystanej 

rezerwacji, noclegów, zamówionych biletów itp).  Za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Wycieczek LO nr III ucze� mo�e by� ukarany zgodnie z przepisami 

Statutu szkoły.



 Zał�cznik Nr 7 

OGÓLNY REGULAMIN K�PIELISKA - PŁYWALNI 

Powinien by� wywieszony w widocznym i dost�pnym miejscu, całkowicie 

dostosowany do warunków k�pieliska, któremu słu�y. 

W SWOJEJ TRE�CI MUSI ZAWSZE ZAWIERA� NAST	PUJ
CE INFORMACJE: 

1. Godziny, w jakich k�pielisko jest strze�one. 

2. Znaczenie sygnalizacji wzrokowej, d�wi�kowej i systemy oznakowania stref dla 

k�pieli. 

3. Dla kogo i w jakich warunkach k�pielisko jest dost�pne. 

4. Konieczno�� podporz�dkowania si� zaleceniom ratownika, dotycz�cych 

bezpiecze�stwa na terenie k�pieliska. 

5. Zakaz wszczynania fałszywych alarmów i prowokowania sytuacji gro��cych 

utoni�ciu lub innym wypadkiem. 

6. Zakaz spo�ywania alkoholu i przebywania na tym terenie osobom w stanie 

nietrze�wym. 

7. Zakaz k�pieli poza godzinami, kiedy k�pielisko jest strze�one, a szczególno�ci 

po zachodzie i przed wschodem sło�ca. 

8. Instrukcja o sposobie zachowania si�, kiedy na terenie k�pieliska zdarzy si�

nieszcz��liwy wypadek. 

9. Numery telefonów pogotowia ratunkowego i policji, o�rodka zdrowia oraz 

wskazówka o miejscu, gdzie znajduje si� najbli�szy telefon. 



          Zał�cznik Nr 8 

REGULAMIN K�PIELI I PLA�OWANIA 

1. Miejsce do k�pieli powinno by� uprzednio zbadane (zgruntowane) �ci�le 

wytyczone (tyczkami lub linkami).  

2. Woda musi by� czysta, brzeg łagodny, najlepiej z pla�� odsłoni�t� od wiatrów. 

3. Gł�boko�� wody wytyczona do k�pieli powinna wynosi� od 1,20 m do 1,50 m.  

4. Dno w miejscu przeznaczonym do k�pieli musi by� równe, bez dołów                   

i zagł�bie�.  

5. Nie mo�na urz�dza� k�pieliska na rzece o pr�dzie wi�kszym ni� 10 metrów na 

minut�. 

6. Woda w czasie k�pieli musi by� dostatecznie ciepła, najodpowiedniejsz�

temperatura wody to 22º, je�eli jest zimniejsza ni� 18º, nie mo�na w ogóle 

zezwoli� na k�piel.  

7. Najlepsz� por� do k�pieli to godziny od 10 do 12.  

8. Czas trwania pierwszej k�pieli powinien wynosi� od 3 do 5 minut, który jest 

systematycznie wydłu�any do 15 – 20 minut. 

9. Nie wolno zezwoli� na k�piel dzieciom, gdy s� zgrzane lub zm�czone 

10. Nie wolno k�pa� si� na czczo lub wcze�niej ni� godzin� po posiłku. 

11. Przy ka�dej k�pieli jest obecny kierownik, wychowawca grupy, piel�gniarka oraz 

obowi�zkowo ratownik WOPR.

12. Dzieci i młodzie� zawsze powinny przychodzi� do k�pieli i odchodzi� po niej 

zwartymi grupami pod kierunkiem wychowawców.  

13. Przed wej�ciem do wody i po wyj�ciu z wody nale�y grup� dokładnie przeliczy�. 

14. Osobno nale�y prowadzi� zaj�cia z grupami nieumiej�cymi pływa� i osobno z 

umiej�cymi pływa�. 

15. Ustali� nale�y umown� sygnalizacj� (gwizdkiem) „uwaga”, „z wody”, „koniec 

k�pieli”, „alarm” i przeprowadzi� odpowiednie �wiczenia z dzie�mi w celu 

dokładnego zaznajomienia ich z sygnalizacj�. 

16. W czasie k�pieli musi by� utrzymana bezwzgl�dna karno�� w grupie. 

Do k�pieli słonecznych nale�y dzieci przygotowa� k�pielami powietrznymi. Teren 

powinien by� tak dobrany, aby dzieci po na�wietleniu promieniami słonecznymi 

mogły odpocz�� w cieniu. Najlepsz� por� do opalania si� s� godziny od 10 do 12. 

Czas przebywania na sło�cu powinien wynosi� od 5 do 30 minut.  

Głowy dzieci powinny by� przykryte. Bezpo�rednio po k�pieli słonecznej nie nale�y 

dzieci wpuszcza� do wody. 


