REGULAMENT PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVILOR ÎN EXCURSIE

COMPORTAMENTUL ÎN AUTOCAR
1. Fiecare elev ocupă un loc, fără pretenţii că se află în spate sau în faţă;
2. Se verifică ordinea şi curăţenia la urcarea în autocar, ce se vor menţine pe tot parcursul
călătoriei – până la finalul excursiei;
3. Pe parcursul călătoriei elevii nu se ridică în picioare, nu au voie să meargă de la un coleg la
altul, se vorbeşte cu colegul de alături pe un ton normal, nu se ţipă, nu se mănâncă, nu se
deschide geamul autocarului, nu se aruncă obiecte pe geamul autocarului;
4. Toţi elevii vor avea la ei 2 punguţe din plastic. Dacă unui elşev îi vine rău, anunţă
conducătorul de grup. Pentru probleme personale, elevii vor anunţa din timp conducătorul
de grup;
5. La oprirea autocarului, întâi coboară învăţătorii, apoi în mod civilizat, fără grabă, unul câte
unul – elevii.
DEPLASAREA LA OBIECTIVE
1. Pentru deplasarea la obiectivele vizitate, elevii vor merge câte doi, fără să deranjeze colegii
din faţă sau din spate;
2. Pe parcursul deplasării pe jos elevii nu au voie:
 Să părăsească grupul;
 Să alerge pe stradă;
 Să rămână la cumpărături, dacă conducătorii de grup consideră că nu e locul
potrivit şi nu e timp;
 Să iniţieze conflictele cu colegii sau alte persoane;
 Să ţipe;
 Să traverseze strada prin alte locuri decât prin cele permise, pe unde decid
conducătorii de grup;
 Să traverseze fără să se asigure;
 Să traverseze pe culoarea roşie a semaforului;
 Să se oprească fără motiv din traversare.
ATENŢIE!
1. Fiecare copil va avea grijă de obiectele personale, telefoane mobile, bani.
2. Pentru pierderea acestora nu răspund însoţitorii.
3. Pentru orice problemă ivită, elevul este obligat să anunţe învăţătorul clasei.

Am luat la cunoştinţă,
Semnătura părintelui,

Am luat la cunoştinţă,
Semnătura elevului,

Nr.
crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

AM LUAT LA CUNOȘTINȚA
SEMNĂTURA ELEV

2

SEMNĂTURA PĂRINTE

