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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. ( tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 1260 ); 

4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

978 ); 

5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych.  ( Dz. U. 2011 nr 208 poz.1240 ); 

6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich. ( Dz. U. 2011 nr 208 poz. 241 ); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

zasad i warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. 2001 nr 135  poz. 1516 z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołac i placówkach . (Dz. U. 2003 

nr 6 poz. 69 z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowe z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki; 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. ( Dz. U. 2014 poz. 

1496 ). 
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§ 1. Zasady ogólne 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - 

wychowawczej szkoły. 

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, prawni 

opiekunowie i uczniowie. 

3. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące 

formy: 

a)  wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli, poszczególnych 

przedmiotów, zgodne z programem nauczania,  

b)  wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwane dalej 

„wycieczkami”; 

c)  imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, itp.; 

d)  imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego; 

e)  imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 

szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

4. Organizowanie przez szkołę w/w wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych ma na 

celu: 

a)  poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

b)  poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego; 

c)  poznawanie kultury i języka innych państw; 

d)  wspomaganie rodziców w procesie wychowania; 

e)  upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

f)  podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej; 

g)  upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

h)  przeciwdziałanie patologii społecznej; 

i)  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach 

( środki komunikacji publicznej, obiekty muzealne, przyrodnicze, sportowe i rekreacyjne, 

zakłady pracy, itp.). 

5. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 
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§ 2. Organizacja wycieczek 

 

1. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, 

potrzeb i możliwości uczniów. 

2. Wycieczka lub impreza powinna być przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym i omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, 

harmonogramu i regulaminu. 

3. Znosi się obligatoryjność ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. 

4. Warunkiem wyjazdu klasy na wycieczki, imprezy szkolne jest udział wszystkich uczniów 

danej klasy z wyjątkiem tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wycieczce z przyczyn 

zdrowotnych (nagłe przypadki ) lub losowych.  

5. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki 

jest kierownik wycieczki. 

6. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły, o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

7. Kierownik wycieczki informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych 

i programowych, przedkładając kartę wycieczki z harmonogramem oraz listą uczestników 

( wygenerowane z dziennika elektronicznego Librus Synergia), na: 

a) 2 dni przed wyjazdem - wycieczki kilkugodzinne, wyjścia z klasą, np. do teatru, kina, 

na warsztaty, wyjścia integracyjne, konkursy, zawody, itp. 

b) 5 dni przed wyjazdem – wycieczki kilkudniowe, 

c) 30 dni przed wyjazdem – wycieczki zagraniczne ( do dokumentacji należy dołączyć 

kopię umowy z biurem podróży), 

8. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy, wyraża dyrektor szkoły, poprzez 

podpisanie karty wycieczki. 

9. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

a) kartę wycieczki z harmonogramem, listą uczestników;  

b) pisemne zgody obu prawnych opiekunów ( załącznik ), 

c) ramowy regulamin wycieczek podpisany przez uczestników i ich prawnych opiekunów 

(w przypadku wycieczek kilkudniowych i zagranicznych utworzony szczegółowy 

regulamin wycieczki ), 

d)  kopię umowy z biurem podróży ( w przypadku wycieczek zagranicznych ); 
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10. W wycieczkach szkolnych i imprezach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie co udziału w tego typu wydarzeniach. 

11. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły (wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-

turystyczne, spacery ) w obrębie tej samej miejscowości powinny być zgłoszone dyrektorowi 

szkoły i wpisane do zeszytu wyjść, znajdującego się w portierni lub w formie elektronicznej 

jako wyjście grupowe. 

12. Wyjścia i wyjazdy na konkursy, zawody sportowe, itp. wymagają wypełnienia karty 

wycieczki lub wyjścia grupowego wraz z listą uczestników oraz zgody opiekunów 

prawnych. 

13. Udział ucznia w wycieczce lub imprezie wymaga pisemnej zgody opiekunów prawnych 

(niezależnie od wieku). 

14. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni powinni być pisemnie powiadomieni o:  

a) miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę;  

b) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;  

c) przewidywanej trasie wycieczki;  

d) szczegółowym regulaminie wycieczki kilkudniowej lub zagranicznej, 

e) dokładnym adresie (adresach) pobytu wraz z numerem telefonu. 

15. Opiekunowie prawni są zobowiązani poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia 

dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach. 

16. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole 

i dostarczenie jej do dyspozycji dyrektora. 

 

§ 3. Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. 

2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece 

szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą 

się one odbywać. 

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów według zasad określonych w ust. 2 oraz 11-15, niniejszego 

paragrafu. 

4. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych harmonogram wycieczki może ulec 

zmianie.  

5. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie 

gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.  
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6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa 

i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy uczniów. 

8. Punktem zbiórki rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest wyznaczone miejsce, skąd 

uczniowie udają się do domu, a dzieci korzystające ze świetlicy, po powrocie z wycieczki są 

do niej zaprowadzone przez opiekunów. 

9. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki, jej uczestnik uległ wypadkowi, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych.(Procedura w przypadku wypadku uczniowskiego) 

10. Jako środki transportu dopuszcza się autokar lub bus, taxi, środki komunikacji miejskiej 

i międzymiastowej oraz rowery. 

11. Wycieczki autokarowe: 

a) liczebność grupy - minimum jeden opiekun na 15 uczniów; 

b) jako pierwszy i ostatni wsiadają opiekunowie,  

c) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe; 

d) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą się tam znajdować dodatkowe miejsca 

do siedzenia, uczniowie podczas jazdy siedzą na swoich miejscach i zapinają pasy, ( jeśli 

autokar jest w nie wyposażony); 

e) przed odjazdem należy sprawdzić stan liczebny grupy;  

f) wysiadając pierwszy wychodzi opiekun, ustawia grupę w bezpiecznym miejscu; 

g) uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze pozostawiają porządek; 

h) kierownik wysiada ostatni i sprawdza autokar. 

 

12. Przejazdy pociągami i środkami komunikacji miejskiej: 

a) liczebność grupy - minimum jeden opiekun na 15 uczniów; 

b) opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub 

więcej wagonów (w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji 

miejsc lub przedziałów); 

c) w każdym przedziale musi być osoba dorosła (w takim przypadku należy wcześniej 

dokonać podziału grupy i wyznaczyć opiekuna); 

d) zasady wsiadania, sprawdzenie obecności oraz wysiadanie, tak samo jak w przypadku 

jazdy autokarem;  

e) należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna; 

f) w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach 

siedzących;  
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g) bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje 

szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 

 

13. Wycieczki piesze: 

a) liczebność grupy - minimum jeden opiekun na 25 uczniów, podczas wycieczek pieszych 

w miejscowości, która jest siedzibą szkoły (w klasach 0-III wskazany jest drugi opiekun); 

b) przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach 

bezpiecznego poruszania się po drogach i w lesie: 

c) w miejscowościach poruszamy się po chodnikach, 

d) w przypadku braku chodnika i poza miejscowościami idziemy lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom, 

e) dwójkami, poza miastem, chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym natężeniu 

ruchu, 

f) w lesie, poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi lub po wyznaczonych 

ścieżkach turystycznych; 

g) uczestnicy powinni posiadać ubiór (a szczególnie buty), odpowiedni do miejsc 

i warunków atmosferycznych, oznakowany elementami odblaskowymi; 

h) kierownik (lub opiekun ) powinien znać teren (wskazane jest posiadanie mapy lub innego 

urządzenia nawigującego). 

 

14. Wycieczki rowerowe: 

a) liczebność grupy – jeden opiekun na 5 uczestników;  

b) uczestnicy muszą mieć ukończone 10 lat i posiadać kartę rowerową; 

c) przed wyruszeniem kierownik jest zobowiązany omówić przepisy ruchu drogowego; 

d) długość trasy i tempo jazdy muszą być dostosowane do możliwości najsłabszego 

uczestnika; 

e) uczestnicy powinni jechać jeden za drugim, zgodnie z przepisami ruchu drogowego ( 

drogą dla rowerów lub prawą stroną jezdni ), zachowując dwumetrowe odstępy; 

f) ilość rowerów w kolumnie wynosi maksymalnie 15, a odległość między kolumnami to 

200m; 

g) uczestnicy powinni posiadać odpowiedni do jazdy ubiór oraz kask ochronny na głowę; 

h) na początku i na końcu kolumny jadą opiekunowie; 

i) wymagane oświetlenie kolumny w warunkach złej widoczności określone jest w Ustawie 

Prawo o ruchu drogowym.  
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15. Wycieczki górskie: 

a) liczebność grupy – 10 uczestników na jednego opiekuna; 

b) należy zapoznać uczestników z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub 

urządzenia i zobowiązać ich przestrzegania; 

c) bezwzględnie stosować się do znaków zakazu i nakazu umieszczanych przez 

podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo  na danym terenie; 

d) dostosować aktywność do umiejętności uczestników, panujących 

i przewidywanych warunków atmosferycznych i ewentualnego komunikatu 

o zagrożeniu lawinowym; 

e) wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach 

parków narodowych o rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m n.p.m., 

mogą być prowadzone wyłącznie przez górskich przewodników turystycznych, 

zgodnie z ich kwalifikacjami i obszarem, którego dotyczą; 

f) osoby uprawiające narciarstwo i snowboard zobowiązane są do jazdy w kasku 

ochronnym; 

g) wędrówkę na obszarach górskich należy zaplanować tak, aby przed zmrokiem 

dojść do miejsca noclegu; 

h) należy poruszać się tylko po oznakowanych trasach turystycznych; 

i) uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór i ekwipunek; 

j) należy bezzwłocznie informować podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych 

zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.  

 

16. Korzystanie z akwenów wodnych: 

a) należy zaznajomić uczestników się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu 

lub urządzenia i zobowiązać do ich przestrzegania; 

b) uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub 

ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub 

placówki; 

c) należy stosować się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo na danym terenie; 

d) dostosować aktywności do umiejętności uczestników i panujących warunków 

atmosferycznych; 

e) sprzęt odpowiedni do rodzaju podejmowanej aktywności mogą użytkować osoby 

posiadające określone uprawnienia lub ćwiczące pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry; 
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f) niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach 

i innych zbiornikach. 

g) należy bezzwłocznie informować podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych 

zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.  

 

17. Wycieczki zagraniczne: 

a) mogą być organizowane w formach, o których mowa w §1 ust. 3; 

b) zgodę na ich zorganizowanie wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

c) o planowanej wycieczce dyrektor zawiadamia organ prowadzący poprzez 

przekazanie karty wycieczki bez listy uczniów; 

d) o planowanej wycieczce dyrektor zawiadamia Kuratorium Oświaty w Poznaniu za 

pomocą formularza on-line;  

e) dokumentację w formie papierowej (wydruk formularza wraz z załącznikami) 

dyrektor szkoły/placówki dostarcza do kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu,  

f) do dokumentacji wycieczki należy koniecznie dołączyć kopię umowy z biurem 

podróży ( organizatorem ); 

g) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym.; 

h) jeśli wśród uczestników wycieczki są obywatele państw trzecich, należy 

przygotować listę podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej ( wzór 

z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ); 

i)  szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile 

obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

 

§ 4.  Kierownik wycieczki i opiekunowie 

 

1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy jest wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik 

pedagogiczny. 

2. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników 

obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 
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3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia 

przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek, bądź 

stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. 

4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki ( 

podpisując kartę wycieczki ). 

5. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

6. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności 

opiekunów za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki (oświadczenie jest częścią 

karty wycieczki ). 

7. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów, przynajmniej jednym z nich musi być 

nauczyciel. 

8. Każdy opiekun powinien być zweryfikowany w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym. 

 

§ 5. Obowiązki kierownika wycieczki 

 

1. Opracowanie harmonogramu i regulaminu wycieczki. 

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły karty 

wycieczki z harmonogramem i listą uczestników. 

3. Zabranie na wycieczkę listy z kontaktowymi numerami telefonów do opiekunów prawnych 

uczestników wycieczki. 

4. Zapoznanie uczestników i ich opiekunów prawnych z celem, harmonogramem 

i regulaminem wycieczki, obowiązkami uczestnika oraz zasadami bezpieczeństwa, których 

należy przestrzegać na wycieczce. 

5. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym 

zakresie. 

6. Nadzorowanie zaopatrzenia w apteczkę pierwszej pomocy, sprawny sprzęt i ekwipunek. 

7. Organizowanie transportu, wyżywienia dla uczestników wycieczki (samodzielnie lub za 

pośrednictwem biura turystycznego). 

8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki. 

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu. 

11. Zabezpieczenie powrotu uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania, tzn. określenie 

i poinformowanie opiekunów prawnych o czasie i miejscu zakończenia wycieczki. 

12. Informowanie o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki. 
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§ 6. Obowiązki opiekuna 

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. 

2. Sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 

3. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

lub imprezy. 

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 

§ 7. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników  

 

1. Dostarczenie przez uczniów kierownikowi wycieczki pisemnej zgody opiekunów prawnych 

na udział dziecka w wycieczce szkolnej. 

2. Przybycie na miejsce zbiórki zgodnie z harmonogramem. 

3. Zachowanie punktualności podczas całej wycieczki. 

4. Wyposażenie w odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki oraz warunków 

pogodowych. 

5. Zachowywanie się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury osobistej, 

pomaganie słabszym i życzliwość wobec innych. 

6. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu, 

a także higienę osobistą. 

7. Wykonywanie poleceń kierownika wycieczki, opiekunów, pilota i przewodnika. 

8. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie. 

9. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu pobytu dotyczących m.in. stosowania 

urządzeń elektrycznych, ognia, przestrzegania ciszy  nocnej, zachowania się na obszarach 

chronionych,  itp. 

10. Przestrzeganie postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa (w tym 

kategorycznego zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających). 

11. Nie oddalanie się samowolnie od grupy oraz miejsca zakwaterowania. 

12. Utrzymywanie tempa marszu ( nie wyprzedzanie, nie bieganie ). 

13. W czasie jazdy autokarem siedzenie na miejscu, z zapiętym pasem, zachowanie ciszy, nie 

rozmawianie z kierowcą. 
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14. W czasie postoju autokaru na parkingu ścisłe przestrzeganie zaleceń kierownika i opiekunów 

wycieczki. 

15. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. przestrzeganie regulaminów tych obiektów. 

16. W przypadku złego samopoczucia bezzwłoczne zgłoszenie się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna. 

17. Zabronione jest narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

18. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają 

przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

19. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego 

szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą opiekunowie prawni.  

20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą wyciągane 

konsekwencje, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania. 

21. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wycieczki zawiadamia się prawnych 

opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki oraz 

dyrektora szkoły. 

 

§ 8. Finansowanie wycieczek 

 

1. Kierownik wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki 

oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być 

finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział; 

b) środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego, organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły; 

c) środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne; 

d) środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od 

sponsorów; 

3. Opiekunowie prawni uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów; 

4. Opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu 

(dopuszcza się częściowy lub całkowity zwrot kosztów w zależności od warunków 

określonych przez organizatora ). 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1 

5. W przypadku notorycznego łamania zasad statutowych, wychowawca może zakazać 

uczniowi wyjazdu na planowaną wycieczkę szkolną, zgodnie ze Statutem Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Plewiskach § 111, ust. 2, pkt. 2, lit. d. 

6. Ewentualny zwrot kosztów następuje na zasadach opisanych w ust. 4. 

7. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 

związanych. 

8. Dowodami finansowymi są rachunki, faktury, bilety. W uzasadnionych wypadkach 

dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika 

wycieczki i opiekunów. 

9. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik i przechowuje je wraz z dokumentacją wycieczki 

do końca roku szkolnego.  

 

§ 9.  Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniu zajęć 

szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub 

dyrektora szkoły.  

2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca przekazuje 

nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami, którzy pozostają w szkole, a dołączonymi do 

innej klasy.  

3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor 

szkoły.  

4. Sprawy, nieobjęte regulaminem, rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych, 

stanowiących podstawę jego opracowania.  

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dyrektorze szkoły, osobą odpowiedzialną za 

organizację i zatwierdzenie wycieczek jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach 

lub upoważniony przez niego wicedyrektor. 

6. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. 

 

 

 

Aktualizacja, 1 września 2020 r 
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ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW  

 

1) Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka  

 

…………………………........................................................, ucznia klasy ……… na wycieczkę  

        ( imię i nazwisko)  

 

do ………………………………………………….. w dniu …………............................... 

 

Harmonogram wycieczki: 

Zbiórka…………………………………….,  powrót…………………………,   

trasa………………………………….  

  

2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie…………………… 

3) Zapoznałem się z harmonogramem i regulaminem wycieczki. 

4) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne, wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 

wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

5) Informuję, że stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwskazań do uczestnictwa w wycieczce / imprezie  

6) Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 

 

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

 6) W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę 

autokarem 

 

     dziecko ma chorobę lokomocyjną                  TAK                         NIE  

 

 7) Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem ,w przypadku 

zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekuna w trakcie trwania wycieczki.   

 

         

……………….. ………………………………………………  

data podpisy obojga rodziców /prawnych opiekunów 

 


