
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  Dyrektora OPP „175”  

nr 14/2015 z dnia18.09.2015 r. 
  

Regulamin Koła Turystycznego 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” 

w Warszawie 

 
1. Regulamin koła turystycznego stanowi integralną część Regulaminu Wycieczek 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. 

2. Wycieczki koła turystycznego organizowane są w ramach stałych zajęć ogniska 

według tygodniowego planu zajęć. 

3. Program wycieczki znajduje się na stronie internetowej ogniska w zakładce ZAJĘCIA 

>KOŁA ZAINTERESOWAŃ> TURYSTYKA.  

4. Uczestnikami zajęć są uczniowie zapisani na cały rok szkolny a ich obecność jest 

monitorowana poprzez każdorazowe sprawdzanie listy obecności w dzienniku zajęć. 

5. Ilość osób biorących udział w wycieczce nie może przekraczać 15 os. 

6. Przy łączeniu grup obowiązkiem kierownika wycieczki jest zapewnienie dodatkowego 

opiekuna w ilości jedną osobę dorosłą na 15 uczniów. 

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach koła turystycznego jest wypełnienie                      

i dostarczenie zgody na udział w zajęciach koła turystycznego (załącznik nr 1). 

8. Wycieczki organizowane przez ognisko w ramach koła turystycznego są bezpłatne 

(opieka, przewodnik) 

9.  Nauczyciel koła turystycznego jest jednocześnie kierownikiem wycieczki. 

10. Kierownik wycieczki odpowiednio wcześniej informuje wszystkich rodziców                

o programie i kosztach kolejnej wycieczki (co najmniej 7 dni przed planowaną 

wycieczką). 

11. Kierownik wycieczki odpowiednio wcześniej informuje wszystkich rodziców               

o zmianach, jeśli takie się pojawią (co najmniej 1 dzień prze planowaną wycieczką). 

12. Kierownik wycieczki może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce 

uczestnikom, którzy swoim zachowaniem rażąco naruszyli bezpieczeństwo swoje lub 

innych.  

13. Kierownik wycieczki dokłada wszelkich starań, aby czas spędzony pod jego opieką był 

aktywny, twórczy, sympatyczny i bezpieczny. 

14. Kierownik wycieczki nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczania uczestników 

wycieczki. 

15. Rodzice ponoszą koszty biletów wstępu do różnych obiektów sportowych                     

i kulturalnych oraz koszty przejazdu środkami komunikacji. 

16. Rodzice zapewniają dzieciom podwieczorek (kanapkę, owoc, picie).  

17. Uczestnicy koła turystycznego zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

zgodnie z zasadami Regulaminu Wycieczek Ogniska.  

18. Dziecko wymagające większego zaangażowania ze strony nauczyciela może 

uczestniczyć w zajęciach tylko w obecności rodzica lub dorosłej osoby przez rodzica 

wyznaczonej. 

19. Podczas trwania wycieczki dziecko może otrzymać 2 uwagi (przed każdą uwagą jest 

ostrzeżenie).  

20. Trzy uwagi skutkują wyłączeniem ucznia z uczestnictwa w kolejnej wycieczkę, o czym 

rodzic zostaje poinformowany drogą elektroniczną, telefoniczną, lub w bezpośrednim 

kontakcie. 



21. Dziecko jest odbierane z miejsca zbiórki przez rodzica lub ma pisemną zgodę na 

samodzielny powrót do domu, lub odprowadzane na świetlice szkolną (zał. 2). 

22. W przypadku, gdy rodzic się spójnia nauczyciel próbuje telefonicznie ustalić powód 

spóźnienia. 

23. W przypadku gdy dziecko nie zostaje odebrane w ciągu 1 godziny i brakuje kontaktu z 

rodzicem nauczyciel powiadamia policję. 

24. O wszystkich spóźnieniach grupy nauczyciel powiadamia rodziców telefonicznie. 

25. Uczniowie wraz z opiekunem opracowują regulamin zachowania podczas wycieczek i 

zobowiązani są do jego przestrzegania oraz podpisania wspólnie z rodzicem (załącznik  

nr 3) 

26. Obowiązkiem rodziców jest zachęcanie dzieci do przestrzegania regulaminu mającego 

na celu bezpieczeństwo uczestników.     

27. Za wzorową postawę i systematyczne uczestnictwo w zajęciach uczeń zostaje 

nagrodzony na zakończenie roku szkolnego. 

28. Koszty za wyrządzone szkody przez dziecko w trakcie trwania wycieczki ponosi 

rodzic. 

29. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje wymierzeniem kar zawartych w 

statucie ogniska. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu  

Koła Turystycznego Ogniska  
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………. 

ucz. klasy …………………, szkoły……………………... w zajęciach koła 

turystycznego organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w roku 

szkolnym ………… 

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału         

w zajęciach koła turystycznego ogniska. 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub 

opiekunów, związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w 

przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie trwania wycieczki. 

4. Oświadczam, że są mi znane Regulamin Koła Turystycznego Ogniska, Regulamin 

Wychowanka Ogniska oraz  Regulamin Wycieczek Ogniska. 

 
                                                                                      …………………………………… 

                                                                                              podpis rodzica/opiekuna 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  Załącznik nr 2 
do Zarządzenia  Dyrektora OPP „175”  

nr 14/2015 z dnia18.09.2015 r. 
 

ZGODA RODZICÓW NA POWRÓT DZIECKA Z ZAJĘĆ KOŁA 

TURYSTYCZNEGO 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………… 

Numer szkoły …………………… Klasa……………………….. 

1. Oświadczam, że jestem odpowiedzialna/y za przyprowadzanie i odbieranie mojego dziecka 
na zajęcia prowadzone przez ognisko.* 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne dojście i powrót mojego dziecka na zajęcia 
organizowane przez ognisko* 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbieranie przez nauczyciela ogniska mojego dziecka z 
zajęć świetlicy szkolnej na zajęcia ogniska wg regulaminu ogniska* 

4. Potwierdzam wybór punktu (wpisać 1,2,3)………………. 
 

                                                                            …………………………………. 

                                                                                                                      Podpis rodzica 

*niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 3  
do Regulaminu  

Koła Turystycznego Ogniska  
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE WYCIECZEK 

KOŁA TURYSTYCZNEGO 

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ „175” „175” 

 

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

1) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki, 

opiekunów lub przewodników; 

2) właściwego przygotowania się do wycieczki (odpowiedni do pogody ubiór;  

bilety,  pieniądze na wejścia do obiektów, zdrowe jedzenie i picie); 

3) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób; 

4) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany; 

5) punktualnego przybycia się na miejsce zbiórek (jeśli ktoś nie chodzi na 

świetlicę); 

6) regularnego uczestnictwa w  wycieczkach 

7) przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 

8) nie wyprzedzają kierownika wycieczki; 

9) słuchania poleceń nauczyciela, nie oddalają się od grupy bez wyraźnego 

zezwolenia opiekuna; 

10) porządku-nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt; 

11) dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają; 

12) zachowywania się zgodnie z regulaminem obowiązującym w muzeach, 

parkach i innych obiektach; 

13) dawania przykładu kulturalnego, godnego naśladowania polaka. 

2. Rodzice zobowiązują dzieci do przestrzegania przepisów i do posłuszeństwa wobec 

nauczyciela-instruktora koła turystycznego. 

 

 

 

 

 


