
PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU WYCIECZEK PIESZYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORLĄT LWOWSKICH W NOWINACH  

OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

1. W szkolnej wycieczce pieszej mogą brać udział jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów 

chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji. 

2. Wycieczka piesza nie może być zorganizowana  jeśli powiat jest objęty strefą żółtą lub czerwoną. 

3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, 

opiekunów lub przewodników, 

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

4. Uczestnicy wycieczki: 

a) zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra między sobą, 

b) nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust pod warunkiem zachowania bezpiecznego 

odstępu, 

c) przestrzegają zasad higieny osobistej, 

d)  przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

e) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  

f) bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków 

odurzających,  

g) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt, 

h) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają. 

5. Uczestnicy wycieczki powinni zaopatrzyć się w maseczki i żel antybakteryjny na wypadek gdyby 

zaistniała konieczność zastosowania tych środków. 

6. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania, które obowiązują w Szkole 

Podstawowej im. Orląt Lwowskich. 

7. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności 

(kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem). 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje w trakcie wycieczki u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, 

zapewniając min. 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania ucznia z wycieczki (rekomendowany własny środek transportu). 

9. Procedura wraz z załącznikiem obowiązuje od dnia 01.09.2020r. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki pieszej 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom 

kierownika wycieczki i opiekunów.  

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub 

kamizelki. 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się zachowując bezpieczną odległość.  

4. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.  

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach. 

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych 

(pasy dla pieszych). 
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