
ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu 

z dnia 11 września 2017r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wycieczek uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu  

 

 Na podstawie Statutu Szkoły zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1.  W Regulaminie wycieczek uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława 
Broniewskiego w Kaliszu, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia 4/2015/2016 z 

dnia 10.09.2015r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 3 do regulaminu: 

 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 
1. Przybywa na miejsce zbiórki najpóźniej 15 minut przed wyjazdem. 
2. Swoje przybycie zgłasza kierownikowi wycieczki. 
3. Wykonuje polecenia kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. 
4. Informuje opiekuna wycieczki lub kierownika o złym samopoczuciu. 
5. Zajmuje wyznaczone miejsce w autokarze, autobusie, pociągu i kolumnie rowerów. 
6. W czasie postoju i zwiedzania nie oddala się od grupy. 
7. Nie oddala się z miejsca zakwaterowania. 
8. Dba o higienę i schludny wygląd. 
9. Zachowuje się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury. 
10. Przestrzega innych zasad ustalonych przez kierownika wycieczki, w której uczestniczy. 
11. Uczestnik wycieczki rowerowej dodatkowo: 

1) posiada technicznie sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem zgodnym z wymogami prawa 
o ruchu drogowym; 

2) posiada kask ochronny; 
3) posiada kartę rowerową; 
4) posiada odpowiedni ubiór; 
5) przestrzega zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

12. Wobec uczestników, którzy nie wywiązują się z obowiązków uczestnika, będą wyciągnięte 
konsekwencje zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

 
Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczek, które będą odbywały się w roku 
szkolnym.......................... Znam obowiązki uczestnika. Zobowiązuję się do przestrzegania 

Regulaminu wycieczki i obowiązków uczestnika. 

Lp. Nazwisko i imię Podpis ucznia data 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 
3. Wychowawców klas zobowiązuję do zapoznania uczniów i ich rodziców ze zmianami 

wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 2 

 

1. Wszystkich nauczycieli zobowiązuję do złożenia czytelnego podpisu w sekretariacie 
szkoły, potwierdzającego zapoznanie się i przyjęcie do stosowania zmian w Regulaminie 

wycieczek uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu 

wprowadzonych niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


