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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH SZKOLNYCH  

ZAWIERAJĄCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Celem wdrożenia procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko 

zakażenia dzieci i młodzieży podczas wycieczki szkolnej. 

UCZESTNICY WYPOCZYNKU: 

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u 

uczestnika wypoczynku/ wycieczki szkolnej, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na 

podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

 

 RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU: 

1. Udostępniają wychowawcy  numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin w przypadku wycieczki kilkudniowej oraz do 

4h w przypadku wycieczki jednodniowej– odbioru dziecka z wycieczki szkolnej w przypadku 

wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, duszności). 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W 

przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

pobytu na wypoczynku. 

6. Przekazują podpisane oświadczenie rodzica wychowawcy klasy/ opiekunowi sprawującego 

opiekę.  

TRANSPORT UCZESTNIKÓW: 

1. Zbiórka przed wyjazdem organizowana jest w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania 

dystansu społecznego.  

2. Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru. 

3. Podczas podróży autokarem nie jest wymagane zasłanianie przez uczestników ust i nosa. 

4. Autokar jest dezynfekowany przed rozpoczęciem podróż oraz w trakcie dłuższych postojów.  
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REALIZAJCA WYCIECZKI SZKOLNEJ: 

 

1. Realizacja programu wycieczki szkolnej będzie odbywać się zgodnie z obowiązującą umową 

w miejscach określonych w programie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z 

COVID19.  

2. Podczas zwiedzania oraz przemieszczania się uczestnicy zachowują dystans społeczny i 

unikamy kontaktu z innymi grupami. 

3. Uczestnicy stosują się do obowiązujących zasad w odwiedzanych obiektach m.in. muzeach, 

skansenach, parkach rozrywki, itp. zgodnie z nowymi regulaminami.   

4. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (wszyscy) 

oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (dzieci powyżej 6 roku życia). 

5. W miejscu zakwaterowania grupy uczestnicy stosują się do zamieszczonych w obiektach 

instrukcji prawidłowego mycia rąk i dbania o higienę.  

6. Zbiorowe żywienia będzie odbywało się w warunkach zapewniających zachowanie dystansu 

pomiędzy uczestnikami. 

7. Organizator zapewnia zakwaterowanie zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

świadczenia usług noclegowych i aktualnymi na dzień rozpoczęcia wypoczynku Wytycznymi 

GIS. 

 

Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu społecznego lub 

stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w wycieczce szkolnej.   
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