
REGULAMIN WYJŚCIA KLASOWEGO 
(dotyczy wyjść klasowych we Wrocławiu)

Zachowanie w autobusie/tramwaju.

1. Wsiadamy i wysiadamy drzwiami wskazanymi przez nauczyciela.
2. Siedzimy na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu, gdy są miejsca siedzące.
3. Ustępujemy miejsca starszym.
4. Stojąc, trzymamy się uchwytów.
5. Rozmawiamy po cichu.
6. Nie jemy, ani nie pijemy.
7. Idąc po chodniku poruszamy się parami, prawą stroną chodnika.
8. Pilnujemy swojej klasy.

Zachowanie w kinie, teatrze, muzeum, itp.

1. Poruszamy się tylko razem z grupą, parami lub gęsiego, nigdzie się nie oddalamy.
2. Zapoznajemy się i respektujemy regulamin obowiązujący w obiekcie, do którego 

przyszliśmy.
3. W kinie, teatrze, filharmonii siedzimy na wskazanych miejscach.
4. Wyjście do toalety zgłaszamy nauczycielowi.
5. Pamiętamy o wyłączeniu telefonu komórkowego.
6. W muzeach lub innych zwiedzanych obiektach zachowujemy się cicho i niczego nie

ruszamy.
7. Zachowujemy się grzecznie i kulturalnie.
8. Dbamy o własne i innych bezpieczeństwo.



REGULAMIN WYCIECZKI
Zachowanie w autokarze.

9. Siedzimy na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
10. W autokarze nie jemy i nie pijemy.
11. Posiłki zjadamy na postojach.
12. Wsiadamy i wysiadamy drzwiami wskazanymi przez nauczyciela.
13. Rozmawiamy po cichu.
14. Gdy się źle poczujemy szybko powiadamiamy nauczyciela lub opiekuna, który 

siedzi najbliżej.
15. Na postojach poruszamy się po terenie i drogą wskazaną przez nauczyciela.

Zachowanie w czasie wycieczki – spaceru, zwiedzania, itp.

9. Poruszamy się tylko razem z grupą, parami lub gęsiego, nigdzie się nie oddalamy.
10. Idziemy drogą, szlakiem, ścieżką wyznaczonymi przez nauczyciela, pilota 

wycieczki lub przewodnika.
11. Słuchamy uważnie tego co mówi nauczyciel, pilot wycieczki lub przewodnik  i 

stosujemy się do jego poleceń.
12. Zapoznajemy się i przestrzegamy regulaminu obowiązującego na terenie, który 

zwiedzamy.
13. W muzeach lub zwiedzanych obiektach zachowujemy się cicho i niczego nie 

ruszamy.
14. Pamiątki kupujemy tylko w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela.
15. Gdy się zgubimy, nie oddalamy się z miejsca, prosimy o pomoc przechodzące 

osoby dorosłe.
16. Zachowujemy się grzecznie i kulturalnie.
17. Dbamy o własne i innych bezpieczeństwo.


