REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW SZKOLNYCH
W UNIWERSYTECKIM
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
w Chorzowie

§1

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie, zwane dalej U I LO, jest jednostką inicjująca
i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane
w różnych formach, jak na przykład:
1. wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie i wzbogacenie obowiązującego programu
nauczania,
2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
3. imprezy krajoznawczo-turystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyki kwalifikowanej, w tym:
4. rajdy górskie i nizinne,
5. biwaki,
6. zloty,
7. wyjazdy narciarskie,
8. rejsy żeglarskie,
9. spływy kajakowe,
10. wycieczki rowerowe,
11. wyprawy geograficzne.

§2

O organizacji i programie wycieczki powinny decydować takie kryteria jak:
1. wiek uczestników,
2. zainteresowania i potrzeby uczniów,
3. sprawność fizyczna, stan zdrowia,
4. stopień przygotowania do pokonywania trudności,
5. inne ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.

§3

Do obowiązków organizatora wyjazdu należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów
poprzez:
1. uzyskanie informacji o stanie zdrowia uczniów oraz o ewentualnej formie i sposobie
podawania lekarstw oraz postępowaniu w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdrowotnego,
2. uzyskaniu pisemnej zgody na wyjazd dziecka wraz ze zgodą na udzielenie niezbędnej pomocy
medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

§4

W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, sportowo rekreacyjnych i turystyki kwalifikowanej nie
mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie określone
w karcie zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego.

§5

Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach o ile nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych.

§6

Organizator powinien zapewnić warunki dla zaspokojenia potrzeb wynikających z racji
niepełnosprawności ucznia.

§7

Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom.

§8

Uczestnicy wycieczki powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§9

Kierownikiem wyjazdu szkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w U I LO, bądź inna osoba
posiadające niezbędne kwalifikacje.

§10

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki
oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora
w zapewnieniu opieki.

§11

Miejsce zbiórki uczniów określa organizator wyjazdu. W godzinach od 22.00 do 6.00 uczniowie
udający się na miejsce zbiórki lub wracający do domów powinni znajdować się pod opieką rodziców
(prawnych opiekunów).

§12

W trakcie przygotowań do wyjazdu jego kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym także
pozostałych opiekunów uczniów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu
i warunkami ich przestrzegania.

§13

Kierownik zobowiązany jest też do nadzoru nad zaopatrzeniem uczestników wycieczki w sprawny
sprzęt i ekwipunek potrzebny w trakcie realizowania zadań a także apteczki pierwszej pomocy.

§14

Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

§15

Kierownik wyjazdu jest zobowiązany do jego zgłoszenia Dyrektorowi U I LO co najmniej na tydzień
przed jego rozpoczęciem poprzez złożenie karty wycieczki i listy uczestników.

§16

Kierownik wyjazdu poza granice Rzeczypospolite Polskiej jest zobowiązany do jego zgłoszenia
Dyrektorowi U I LO co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem poprzez złożenie karty
wycieczki i listy uczestników wraz z dokładnym określeniem celów edukacyjnych i programu wyjazdu.

§17

Dyrektor U I LO jest zobowiązany do zgłoszenia wyjazdu organowi nadzoru pedagogicznego, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§18

Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

§19

Zabrania się urządzania dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych
akwenach.

§20

Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych
i przystosowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna:
1. miejsce wykorzystywane do kąpieli lub nauki pływania powinno być sprawdzone na całej
przestrzeni przeznaczonej do nauki pływania pod kątem bezpieczeństwa wraz z określeniem
głębokości i ewentualnie czystości wody,
2. miejsce wykorzystywane do kąpieli lub nauki pływania powinno być wyposażone w sprzęt
zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny i inne urządzenia ratunkowe),
3. podczas pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem i obserwacją nauczyciela
i ratownika,
4. szczegółowe warunki organizowania kąpieli uczniów regulują odrębne przepisy.

§21

Używane na wyjazdach sportowo-rekreacyjnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone
w odpowiednią ilość sprzętu ratowniczego a ich uczestnicy powinni być przeszkoleni pod kątem
umiejętności posługiwania się tym sprzętem oraz znajomości zasad obowiązujących na tego typu
wyjazdach.

§22

Niedozwolone jest zezwalanie uczniom na używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

§23

Określa się następujące zasady opieki nad grupami uczniowskimi:
1. w wyjazdach naukowych, wycieczkach i wyjściach na obszarze Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, jeden opiekun przypada na jeden oddział,
2. w wyjazdach naukowych, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz imprezach turystyki pieszej
nizinnej, jeden opiekun przypada na co najwyżej 20 osób,
3. w wyprawach geograficznych i innych długoterminowych wyprawach naukowych, jeden opiekun
przypada na co najwyżej 7 osób,
4. w wyjazdach rowerowych jeden opiekun przypada na co najwyżej 15 osób,
5. w wyjazdach górskich i innych imprezach turystyki kwalifikowanej jeden opiekun przypada na co
najwyżej 10 uczniów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej,
6. w wyjazdach żeglarskich, spływach i innych, związanych z korzystaniem ze sprzętu wodnego,
jeden opiekun przypada na co najwyżej 7 osób,
7. grupy korzystające z kąpieli w akwenach otwartych nie mogą liczyć więcej niż 15 osób, przy czym
kąpiel dozwolona jest wyłącznie w miejscach strzeżonych w obecności uprawnionego ratownika.

