
 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu 

 

ROZDZIAŁ I 

Podstawa prawna 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

a także zasad jego organizowania i nadzorowania, (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) – 

ostatnia zmiana z 16 stycznia 2015 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 

2268 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2006 r. 

Nr 22, poz. 169).  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 

uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).  

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim odpowiadać powinna woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).  

8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1225 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie (WE) NR 1935/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109 EWG (Dz. U. U E L 338/4 z 

13.11.2004 r.)  



 

 

10. Rozporządzenie (WE) NR 178/ 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa Żywności ( Dz. U. WE L 31/1 z 01.02.2002 r.)  

11. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139/1 z 30.04.2004 r.) oraz 

pomocniczo w oparciu o: Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 

r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 23 sierpnia 2014r. w sprawie 

organizowania wycieczek górskich, których  program obejmuje poruszanie się na  obszarach 

parków  narodowych . 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 sierpnia 2016 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez  publiczne  szkoły i placówki  krajoznawstwa i 

turystyki . 

14. Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele wycieczek szkolnych 

 

1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, historii, zabytków kultury, tradycji, 

zwyczajów. 

2. Poszerzanie wśród uczestników wycieczki wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego, kulturowego.  

3. Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 

zasobów przyrody zgodnie z zasadami ekorozwoju. 

4. Podnoszenie jakości zdrowia i kondycji fizycznej uczestników. 

5. Integrowanie różnych grup społecznych. 

6. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 

7. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.  

8. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

9. Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Formy działalności szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmują: 

 

1. Wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe). 

2. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne (jedno, dwu lub trzydniowe). 

3. Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne. 

4. Imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty). 

5. Wycieczki zagraniczne. 

 

§ 2 

Dokumentacja wycieczki: 

 

1. Na dokumentację wycieczki składają się: 

 

 Karta wycieczki lub imprezy – wymóg dotyczący karty wycieczki lub imprezy 

zatwierdzanej przez dyrektora szkoły dotyczy wszystkich form wycieczek i imprez (tak 

krajowych, jak i zagranicznych) –  załącznik nr 1. 

 Oświadczenia (deklaracje) rodziców/ prawnych opiekunów zawierające zgodę na 

uczestnictwo w wycieczce/ imprezie niepełnoletnich uczniów – załącznik nr 2. 

 Regulamin wycieczki/ imprezy – załącznik nr 3. 

 Program i harmonogram wycieczki/ imprezy – załącznik nr 4. 

 Oświadczenie kierownika i opiekunów wycieczki/ imprezy – załącznik nr 5. 

 Lista uczestników wycieczki/ imprezy – załącznik nr 6. 

 Podsumowanie po zakończeniu wycieczki/ imprezy – ocena stopnia realizacji programu 

wycieczki, rozliczenie finansowe (w miarę potrzeb). 

 Zgłoszenie właściwym organom organizacji wyjazdu zagranicznego i uzyskanie w 

karcie wycieczki odpowiedniej adnotacji: organu prowadzącego szkołę i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku wyjazdów zagranicznych).  

 Dokumentacja wycieczki zagranicznej zawierająca Listę Podróżujących dla Wycieczek 

w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw 



 

 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582) oraz 

potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia za granicą) tzn. nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub 

kserokopię polisy).  

 

2. planowaniu wycieczki szkolnej lub klasowej należy poinformować wicedyrektora szkoły 

najpóźniej na dwa tygodnie przed jej planowanym terminem. 

3. Dokumentację wycieczki należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż 1 dzień przed jej 

terminem. 

 

§ 3 

Zasady opracowania i organizacji wycieczek/ imprez szkolnych: 

 

1. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców 

albo opiekunów prawnych (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych organizowanych w 

ramach zajęć lekcyjnych na terenie miasta). 

2. Organizator wycieczki lub imprezy turystycznej przedstawia wicedyrektorowi szkoły swoją 

propozycję, co do wyboru kierownika i opiekunów wycieczki. Ostateczną decyzję podejmuje 

w tej sprawie dyrektor i wicedyrektor szkoły.  

3. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej 

imprezie dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona 

jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki lub imprezy i rodzaju środka lokomocji. 

Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności 

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, sposób 

zorganizowania wycieczki, itp. 

4. W przypadku nie uwzględnienia przez kierownika wycieczki/ imprezy wyżej wymienionych 

aspektów, dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki.  

5. Terminy dwóch różnych wycieczek klasowych nie mogą być ze sobą zbieżne, dlatego na etapie 

ich planowania należy bezwzględnie skontaktować się z wicedyrektorem szkoły w celu 

ustalenia ich terminów. 

6. Każda klasa w danym roku szkolnym może maksymalnie uczestniczyć w dwóch wycieczkach 

klasowych: jednodniowej i kilkudniowej. Wycieczki kilkudniowe nie mogą przekraczać trzech 

dni roboczych. 

7. Wyjazdy mikołajkowe nie powinny odbywać się w innym terminie niż 6 grudnia. 



 

 

8. Wyjazdy rekreacyjne (kino, lodowisko, basen, itp.) mogą odbywać się najwcześniej po 

zakończeniu piątej godziny lekcyjnej i po uzgodnieniu z wicedyrektorem szkoły. 

9. Wycieczki szkolne i zagraniczne organizowane są na odrębnych zasadach, każdorazowo 

ustalanych na etapie ich planowania. 

10. Kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni 

instruktor organizacji harcerskiej, a po uzyskaniu zgody dyrektora – inna pełnoletnia osoba, 

która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadająca uprawnienia 

przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej.  

11. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami 

przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej 

dyscyplinie sportu.  

12. Kierownik może łączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą 

dyrektora szkoły tylko wtedy, gdy w wycieczce lub imprezie bierze udział maksymalnie 10 

uczniów. 

13. Kierownik wycieczki nie może pełnić jednocześnie roli opiekuna w przypadku wycieczek lub 

imprez, które odbywają się w odległości powyżej 100 kilometrów od macierzystej szkoły. Nie 

może pełnić podwójnej funkcji, gdy czas wycieczki od momentu wyjazdu do powrotu 

przekracza jedną dobę. 

14. Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających 

bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad 

pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. Odpowiedzialność ta spoczywa również na kierowniku i opiekunach w 

przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Domów Wczasów Dziecięcych. Jest to 

równoznaczne z obecnością opiekunów na zajęciach organizowanych przez pracowników 

DWD. 

15. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno – 

krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków 

turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń 

wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. 



 

 

16. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz 

wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna. 

17. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

18. Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – 

krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej.  

19. Kadrę obowiązuje znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla 

uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie 

wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc 

lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy 

poprzez wezwanie lekarza. 

 

§ 4 

Zadania kierownika wycieczki: 

 

1. Zapewnia odpowiednie warunki do realizacji wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie. 

2. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania. 

3. Określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa. 

4. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

5. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników. 

6. Dysponuje środkami pieniężnymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

7. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia wycieczki po jej zakończeniu. 

8. Przygotowuje i rozlicza dokumentację wycieczki (w dwóch egzemplarzach).  

 

§ 5 

Zadania opiekuna wycieczki: 

 

1. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, inna 

pełnoletnia osoba. 

2. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami. 

3. Współdziała z kierownikiem wycieczki. 

4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa uczestników. 

5. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych uczestnikom. 



 

 

6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

7. Sprawdza liczbę uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

 

 

 

§ 6 

Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów uczestników wycieczki: 

 

1. Obowiązkiem rodziców/ prawnych opiekunów uczestników wycieczki jest: 

 

a) przyprowadzenie na miejsce zbiórki i odbiór dziecka o wyznaczonej godzinie, 

b) wyposażenie dziecka w odpowiednią odzież, produkty żywnościowe i napoje zgodnie ze 

wskazówkami organizatora, 

c) poinformowanie organizatora o stanie zdrowia dziecka i problemach lokomocyjnych oraz 

przekazanie opiekunowi grupy dziecka stosownych leków z pisemna informacją o ich 

dawkowaniu, 

d) być dostępnym pod wskazanym w oświadczeniu numerem telefonu, w razie wypadku 

niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem w celu uzyskania dokładnych informacji, 

e) wywiązanie się z uzgodnień finansowych. 

 

§ 7 

Finansowanie  wycieczek: 

 

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz 

przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub 

innych źródeł. 

3. Szkolna działalność turystyczno – krajoznawcza może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, w szczególności: 

 z odpłatności uczniów biorących w niej udział, 

 ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Rodziców, a także osób fizycznych i prawnych, 

 ze środków pozyskanych od organizacji wspierających oświatę oraz od sponsorów, 



 

 

 ze  środków  Unii Europejskiej, pozyskanych  przez  nauczycieli w  ramach  

realizacji  projektów  edukacyjnych. 

4. Rodzice uczniów, którzy wycofali zgodę na udział dziecka w wycieczce, zobowiązani są do 

pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

5. Kierownik oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie. 

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

związanych. 

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 

względnie uzupełnienia niedoboru finansowego. 

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat 

oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności 

podmioty gospodarcze.  

9. W przypadku ucznia z orzeczeniem, gdzie jest wymagana indywidualna opieka nad 

dzieckiem, rodzic lub opiekun ponosi koszty za nocleg, a pozostałe koszty wliczone są w 

koszty wycieczki (za zgodą Rady Rodziców). 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady bezpieczeństwa 

 

§ 1 

Zalecane normy bezpieczeństwa: 

 

1. Wycieczka autokarowa: 

1) liczebność grupy – 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/ przewodnika), 

dostosowana do możliwości technicznych autokaru/ liczby miejsc; 

2) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);  

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

do siedzenia;  

4) autokar musi być w odpowiedni sposób oznakowany;  

5) kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz 

aktualne potwierdzenie sprawności technicznej autokaru;  

6) maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy – 4 godziny 30 minut, czas 

przerwy w jeździe – zalecane 45 minut; 



 

 

7) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych 

parkingach;  

8) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczestników;  

9) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie uczestników w czasie jazdy (uczniowie nie 

mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, 

muszą koniecznie zapinać pasy bezpieczeństwa itd.) 

 

2. Wycieczka piesza (na terenie miasta): 

1) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, (za zgodą 

dyrektora grupę/ klasę może prowadzić jeden opiekun; maksymalnie 1 opiekun na 30 

uczestników); 

2) uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca  

i warunków atmosferycznych;  

3) w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego; 

4) w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie 

parków narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach; 

5) opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);  

6) przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani  

o zasadach poruszania się po drogach i po lesie. 

3. Wycieczka w góry: 

1) wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, 

doświadczenie, sprawność fizyczną, a także płeć uczestników;  

2) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca 

noclegu; 

3) liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników (w wysokie partie gór z otwartą 

ekspozycją  terenu i sztucznymi  ułatwieniami, np. Kościelec, Zawrat, Rysy, Świnica, 

Orla Perć – 1 opiekun na 5 uczestników);  

4) uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na 

zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). 

Ekwipunek należy zabrać do plecaka;  



 

 

5) wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych 

szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są 

osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;  

6) kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła;  

7) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski 

lub przodownik turystyki górskiej;  

8) na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy 

górscy; na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego –przewodnik tatrzański. 

 

4. Wycieczka rowerowa: 

1) liczebność – 2 opiekunów na grupę 10 – 13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób; maksymalnie 1 

opiekun na 10 uczestników); 

2) uczestnikami wycieczki rowerowej mogą być tylko uczniowie posiadający kartę 

rowerową; 

3) w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów; 

4) prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 

pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;  

5) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;  

6) odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;  

7) uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak 

najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;  

8) opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do 

ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;  

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

10) Z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię 

bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu (pierwsza i ostatnia osoba w 

kolumnie powinna posiadać kamizelkę ostrzegawczą); 

 

5. Wycieczka turystyki kwalifikowanej: 

 Przepisy prawne nie definiują pojęcia „turystyka kwalifikowana”. W dostępnej literaturze 

turystyka kwalifikowana określana jest jako najwyższa forma specjalizacji turystycznej. 

Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, 



 

 

umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w 

niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się 

sprzętem turystycznym. 

W związku z tym, organizując wycieczkę turystyki kwalifikowanej, dla bezpieczeństwa jej 

uczestników,  należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów. W szczególnych okolicznościach 

konieczne jest zwiększenie liczby opiekunów, przy uwzględnieniu m.in. ukształtowania terenu, 

wieku i aktualnego stanu zdrowia uczestników, predyspozycji psychofizycznych oraz aktualnych i 

przewidywanych warunków atmosferycznych oraz specyfiki wycieczki.   

§ 2 

 

Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: 

 

1. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,  

w stosunku  do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

2. Opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do punktu docelowego. 

3. Zabrania się prowadzenia wycieczek (zwłaszcza pieszych) z młodzieżą podczas burzy, 

śnieżycy, gołoledzi. 

4. Zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika 

górskiego. 

5. Zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich 

napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju pożywienia, co do 

którego nie ma pewności, że jest jadalne. 

6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę. 

7. Przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników 

z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na 

peronach kolejowych (przejazdy PKP), na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o 

niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu.  

8. Po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg 

ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi. 



 

 

9. Trzeba pamiętać, że tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki / imprezy należy 

rozumieć jako czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania 

czasu wycieczki, a nie jako czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów. 

10. Kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu 

uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić 

szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod 

jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych 

używek. 

11. W przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej 

potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem 

uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym), 

zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wyjść poza teren szkoły, w tym wyjazdów. 

2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w  wycieczce  klasowej organizowanej  w  dniach zajęć 

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

szkoły. Listę tych uczniów kierownik  przedstawia  dyrektorowi  szkoły  i dołącza  do  

odpowiedniego  dziennika  klasowego. 

3. Regulamin został przyjęty przez radę pedagogiczną w dniu 29 października 2016 r. i 

obowiązuje od dnia przyjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

KARTA WYCIECZKI 

 

Cel i założenia programowe wycieczki: ............................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Trasa wycieczki: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Termin: .............................................................................................................................. 

Liczba dni: ......................................................................................................................... 

klasa/ grupa: ....................................................................................................................... 

Liczba uczestników: .......................................................................................................... 

Kierownik wycieczki (imię i nazwisko): ........................................................................... 

Liczba opiekunów: ............................................................................................................. 

Opiekunowie (imiona i nazwiska): 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 

4. ......................................................................................... 

5. ......................................................................................... 

Środek lokomocji: .......................................................................................................... 

Organizator wycieczki (nazwa, adres, telefon): ………................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

.................................... 

                                                                                                                                              data 

 

OŚWIADCZENIE/DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mego syna/ córki .................................................................................... 

w klasowej/ szkolnej wycieczce do .................................................................................................. 

w dniu/ dniach ................................................................................................................................... 

organizowanej przez ......................................................................................................................... 

2. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy domem a 

miejscem zbiórki oraz zakończeniem wycieczki a domem. 

3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje 

dziecko w trakcie trwania wycieczki. 

4. Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez 

nie regulaminu wycieczki. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji  

w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 

Zapoznałem się z Regulaminem wycieczek szkolnych obowiązującym w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Czarnieckiego w Reczu (dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie 

szkoły). 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE  STANU  ZDROWIA  DZIECKA (CHOROBY PRZEWLEKŁE, 

ALERGIE, LEKARSTWA) 

 

 

 

                                                            ................................................................................ 

        (podpis rodzica) 

 

 

 

 



 

 

załącznik nr 3 

 

REGULAMIN WYCIECZKI 

 

ZOBOWIĄZANIA UCZNIÓW 

 

I. Podczas każdego etapu wycieczki 

1. Będę godnie reprezentować swój kraj i szkołę. 

2. Nie będę palić tytoniu, spożywać alkoholu i innych używek.  

3. Nie będę śmiecić ani hałasować. 

4. Nie będę używać niekulturalnych słów ani gestów. 

5. Będę niezwłocznie wykonywać polecenia opiekunów. 

6. Nie oddalę się samowolnie od grupy. 

7. Będę punktualnie stawiać się na wyznaczone miejsca zbiórek. 

8. Maksymalnie wykorzystam czas na zwiedzanie i poszerzanie wiedzy. 

9. Będę posiadał przy sobie aktualny dowód potwierdzający tożsamość (legitymację). 

 

II. Przed podróżą 

1. Zaopatrzę się w suchy prowiant i napoje, chusteczki higieniczne, woreczki. 

2. Ubiorę się odpowiednio do pogody. 

3. Stawię się punktualnie na miejscu zbiórki. 

 

III. Podczas jazdy autokarem 

1. Nie będę przemieszczać się po autokarze (nie wolno podróżować w pozycji stojącej). 

2. Nie będę rzucać jakimikolwiek przedmiotami i nie będę wyrzucać ich z pojazdu. 

3. Nie będę samodzielnie otwierać drzwi i okien. 

4. Będę stosować się do poleceń i uwag kierowcy autokaru i kierownika wycieczki. 

 

IV. Podczas postoju 

1. Nie będę wchodzić na jezdnię. 

2. Nie będę przechodzić na drugą stronę jezdni. 

3. Nie oddalę się samowolnie od autokaru. 

 

 



 

 

V. Podczas zwiedzania 

1. Będę bezwzględnie przestrzegać regulaminów panujących w obiektach turystycznych. 

2. Nie zakupię papierosów, alkoholu ani innych używek. 

3. Podczas poruszania się po ulicach będę przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

 

VI. Po podróży 

1. Przed opuszczeniem autokaru sprawdzę, czy na moim miejscu jest ład i porządek. 

2. Upewnię się, że mam ze sobą wszystkie swoje bagaże. 

3. Po przeprowadzeniu przez kierownika odprawy i ogłoszeniu, że można rozejść się do       

    domów, udam się bezpośrednio do domu rodzinnego. 

 

VII. W razie niespodziewanych wypadków lub zagrożeń 

1. Jeżeli zauważę nieobecność któregokolwiek z uczestników wycieczki, natychmiast 

                poinformuję o tym opiekuna. 

2. Jeżeli się zgubię, pozostanę w danym miejscu przez godzinę i będę czekał lub skontaktuję         

    się z grupą przez telefon komórkowy. O ile w ciągu godziny nie uda się  

                opiekunom mnie odnaleźć, udam się na umówione miejsce. 

3. W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, podporządkuję się poleceniom osób kierujących   

     ruchem lub ewakuacją. 

4. W razie konieczności zawiadomię służby ratunkowe. 

5. Pokryję koszty ewentualnych strat i szkód spowodowanych z mojej winy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

 

ZOBOWIĄZANIA KIEROWNIKA/OPIEKUNA WYCIECZKI 

 

1. Przygotuję w terminie wszystkie potrzebne dokumenty i dopełnię wszystkich formalności 

związanych z wycieczką. 

2.  Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wycieczki. 

 

       

……………………………………………. 

                                                                                                         Podpis kierownika/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI 

 

Data i godz. 

wyjazdu 

Liczba 

kilometrów 

Miejscowość Program Adres punktu 

żywieniowego/ 

noclegowego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny (w miarę potrzeb) 

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

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

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

 

 .................................................................... 

                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA/OPIEKUNA WYCIECZKI 

 

  Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących                          

na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży podczas wycieczki szkolnej do: 

...................................................................................................................................................... 

zorganizowanej przez .................................................................................................................. 

w dniu .......................................................................................................................................... 

 

  Jednocześnie oświadczam, że znam aktualne przepisy dotyczące organizacji                      

i uczestnictwa w wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Opiekunowie wycieczki                 Kierownik wycieczki 

 

................................................     ............................................. 

................................................                                 (podpis) 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 

 

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLNEJ WYCIECZKI 

 

 

Wycieczka do .......................................................................................................................... 

w dniu ...................................................................................................................................... 

 

Lp. Nazwisko i imię pesel Kontakt                  

z rodzicem 

/opiekunem 

Kontakt  

z uczestnikiem 

Adres  

uczestnika 

klasa 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 


