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                                                                   I Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dziennik Ustaw 97.98. 602   z późn. 
zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r. ,,W sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa                   
i turystyki" (Dziennik Ustaw nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. ,,W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach"                   
(Dziennik Ustaw 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru 
formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskie (Dziennik Ustaw     z 2014 nr 0 
poz. 1476)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków                          
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa                          
i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) - § 1-12 

 

                              II Organizowanie krajoznawstwa i turystyki 

1.Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 
b) poznawanie kultury i języka innych państw; 
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 
e) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy                                    

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 
korzystania z zasobów przyrody; 

f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 
fizycznej; 

g) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 
h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
 
 
                                            III Rodzaje wycieczek 

 
1.Wycieczki krajoznawczo-turystycznych , w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu 
nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

2. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów                
przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 
sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub 
długodystansowość na szlakach turystycznych. 
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3. Wycieczki przedmiotowe- inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 
obowiązującego programu nauczania. Zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne 
organizowane w celach edukacyjnych. 
     

 

                                                                IV Zasady ogólne  

 

1.Szkoła organizuje i prowadzi różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.  
2.W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami                     
i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 
3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach  
  zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych    
  oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 
4. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 
stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 
5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 
6. Wzór karty wycieczki określa załącznik. 
7. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i 
nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły. 
8. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 
9. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 
   a) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki (nie przekazuje listy 
uczniów); 
  b) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych i kosztów 
leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie 
wynika z odrębnych przepisów; 
  c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 
10. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie 
pisemnej. 
11. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. 
12. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
  Opiekun obowiązany jest przedstawić dyrektorowi aktualną informację z Krajowego Rejestru                         
o   niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 
13. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie 
wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 
realizację programu wycieczki.  
14. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 
15.W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być      
    nauczycielem. 
16.W przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Domów Wczasów Dziecięcy kierownik 
wycieczki i opiekunowie zobowiązani są być obecni  na zajęciach przez nich organizowanych. 
17.Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrekcji kompletną   
    dokumentację wycieczki do zatwierdzenia. 
18.Nauczyciel zobowiązany jest uzyskać zgodę dyrekcji na zorganizowanie wycieczki, co najmniej 
na dwa tygodnie przed  zorganizowaniem wycieczki krajowej, oraz na dwa miesiące przed     
zorganizowaniem wycieczki zagranicznej. 
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19. Kartę wycieczki, listę uczestników -wydruk z  dziennika Librus zatwierdza dyrekcja szkoły. 
20. W czasie wycieczki poza miejscowość, w której jest siedziba szkoły, obowiązuje karta wycieczki 
     sporządzona w Librusie. 
21.W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, obowiązuje wpis do 
zeszytu wyjść i wycieczek dostępny w sekretariacie. 
22.Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument 
ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą. 
23.Obozy wędrowne organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty działające                                              
w  zakresie turystyki kwalifikowanej. 
24.Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą 
bazę  szkolnych schronisk młodzieżowych. 
25.Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrekcja poprzez podpisanie karty wycieczki i listy  
     uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki. 
26.Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym a następnie 
informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, 
harmonogramie, regulaminie, bazie noclegowej i przewidywanej cenie oraz regulaminie zachowania 
uczniów podczas wycieczki. 
27.Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas   
 wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
28.Przy organizacji wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania 
opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną  
niepełnosprawność, a także specyfikę wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się odbywać. 
29. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na 
wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej 
jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich lokomocji opieka powinna być 
zwiększona.  
30. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza obręb miejscowości, w której usytuowana jest szkoła 
na wycieczkę powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.  
31.W przypadku turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakarskiej, rowerowej i innych jej 
form) na jednego opiekuna nie powinno przypadać więcej niż 10 uczniów, jeżeli przepisy 
szczegółowe nie przewidują mniejszej liczebności uczestników.  
32. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają 
obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Należy odnotować ich 
frekwencje w dzienniku. 
33.W wycieczce szkolnej nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją         
przeciwwskazania lekarskie oraz ci którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia, albo zostali ukarani    
inną karą porządkową. 
 
 
                                                          V Obowiązki  kierownika wycieczki 

  
1.Opracowuje program i regulamin wycieczki. 

2.Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 
zabranie apteczki pierwszej pomocy.        .                                                                                          
3.Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz 
informuje ich o celu i trasie wycieczki. 

   4.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 
sprawuje nadzór w tym zakresie; 

   5. Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 
ich   przestrzegania; 
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6.Uzyskuje zgodę dyrekcji na organizację wycieczki  przed planowanym wyjazdem: 
   a) na dwa tygodnie przed  zorganizowaniem wycieczki; 
   b)  na dwa miesiące przed zorganizowaniem wycieczki zagranicznej. 
7.Przedkłada dyrekcji kartę wycieczki, listę uczestników w celu zatwierdzenia, jeżeli jest 
przewidziany nocleg, numer telefonu punktu noclegowego.( 2 egzemplarze). 
8.Wypełnia i składa w sekretariacie delegację. 
9. Przekazuje dyrekcji listę uczniów nie jadących na wycieczkę i przebywających w szkole. 
10.Opracowuje szczegółowy regulamin wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich uczestników oraz 
ich rodziców (jeżeli zachodzi taka konieczność). 
11. Organizuje oraz zapewnia transport, wyżywienie i noclegi. 
12. Dokonuje zgłoszenia do jednostki Policji lub Inspekcji Transportu  Drogowego kierowcy                           
i autokaru do kontroli. ( dalsze wycieczki) 
13. Posiada przy sobie kartę wycieczki, aktualną listę uczestników, druk z danymi osobowymi 
zawierający nr PESEL.  
14.Rozmieszcza uczestników wycieczki w autokarze. Osoby źle znoszące podróż, sprawiające 
trudności wychowawcze umieszcza przy opiekunach. 
15.Sprawdza listę obecności i udziela uczestnikom wycieczki krótkiego instruktażu  dotyczącego :    
 a) zasad bezpieczeństwa, 
 b) miejsc i sposobów ewakuacji w autokarze, 
 c) informuje o zapięciu pasów bezpieczeństwa w pojeździe (autokarze) wyposażonym w pasy.  
16.Zajmuje miejsce w pobliżu kierowcy i zdecydowanie reaguje na sytuacje łamiące przez niego 
przepisy ruchu drogowego.    
17.Sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 
18.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór                                   
w tym zakresie. 
19.Określa zadania opiekunom.  
20.Przydziela zadania uczestnikom. 
21.Dysponuje apteczką pierwszej pomocy. 
22.Udziela natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wzywa pogotowie 
ratunkowe.  
23. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.  
24.Przywozi uczestników na miejsce pod szkołę i zgłasza dyrekcji powrót. 
25.Podsumowuje, ocenia i rozlicza finanse  imprezy po jej zakończeniu. 
 
 
                                    VI Obowiązki opiekuna wycieczki 
 

    1.Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami. 
   2.Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania 

jej regulaminu. 
  3.Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
    4.Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom. 
    5.Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 
    6.Wsiada do pojazdu  ostatni, a wysiada jako pierwszy. 
    7.Zapoznaje się z procedurami postępowania w nagłych sytuacjach. 
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                            VII Kierownik wycieczki i opiekunowie 
 
1.Kierownik i opiekunowie przebywający z uczestnikami w punkcie noclegowym powinni: 
  a)sprawdzić, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest 
bezpieczne;  
 b) zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie 
wychodził z miejsca noclegowego; 
  c)zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania 
pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 
2.Zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku  awarii pojazdu, wypadku, pożaru lub 
innych zagrożeń, w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki oraz w przypadku nagłej choroby 
uczestnika. 
3.W przypadku nieszczęśliwego wypadku niezwłocznie udzielają pomocy wszystkim 
poszkodowanym, niezwłocznie powiadamiają pogotowie. Zawiadamiają  rodzinę i dyrektora szkoły. 
4. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
 
 
                           VIII Obowiązki uczestników wycieczki 
 
1.W wycieczce nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania     
   lekarskie, 
2.Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 
 dostarczyć do wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce, 
 pokryć koszty wycieczki, 
 zabrać ze sobą legitymację, w trakcie wycieczki zagranicznej dowód osobisty lub paszport 
 założyć wygodny strój sportowy i obuwie dostosowane do pogody, 
zabrać odpowiedni prowiant : zalecane: kanapki, drożdżówki,  herbata, woda  mineralna 
niegazowana itp.      
 nie zabierać: napojów gazowanych, chipsów itp.                                           
 nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, pieniędzy, sprzętu elektronicznego - za ich 
posiadanie i ewentualną utratę odpowiada wyłącznie uczestnik i rodzic, 
 nie zabierać ze sobą żadnych rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu, 
 przybyć na miejsce zbiórki zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami,  
 poinformować kierownika, opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,  
 w czasie wycieczek bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota                                   
przewodnika, kierowcy, 
 zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
 w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, trzymać się uchwytów                                
i  poręczy, nie przebywać w pobliżu drzwi, 
 w czasie jazdy nie spacerować, nie siedzieć tyłem, nie stawać na siedzeniu, nie wstawać nie 
wychylać się, nie wystawiać rąk , głowy za okno, 
 nie zaśmiecać pojazdu , zachowywać się kulturalnie;  
 korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
 wysiadać ze środka lokomocji tylko na polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 
 nigdy nie oddalać się od grupy bez zgody kierownika lub opiekuna,  
 zawsze pilnować swojej pary, 
 ustnie zgłaszać kierownikowi ewentualne problemy i potrzeby, 
 po drogach i ulicach poruszać się wyłącznie pod opieką kierownika i opiekunów wycieczki, 
 przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność  na ulicach i w innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  
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 w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień                                               
i regulaminów tych obiektów,  
 nie oddalać się z miejsca zakwaterowania, 
 przestrzegać zakazu palenia papierosów, napojów energetyzujących,  picia alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz innych środków odurzających, 
 nie  dotykać przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania 
niewypałami, 
 w czasie pobytu w muzeum, na wystawie itp., stosować się regulaminu zwiedzania, 
 nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt; 
 w czasie wycieczki do ZOO, należy przestrzegać regulaminu zwiedzania (np. nie wolno dotykać 
ogrodzenia za którymi znajdują się zwierzęta, nie wolno karmić zwierząt ), 
 zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 
 pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników, 
 nie kupować żadnych rzeczy, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu (ostre i niebezpiczne 
przedmioty, petardy itp.), 
 w razie zgubienia się zająć pozycję w widocznym miejscu i czekać spokojnie,   
 zgłosić służbom porządkowym lub pracownikom danej instytucji nasze zgubienie,    
 nie iść nigdzie z nieznajomymi osobami, nawet gdyby nas przekonywały do tego.  

 
 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych                                   
Statucie w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
 
 
 
 

   IX Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów 
  
1.Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien: 
   a) złożyć pisemną zgodę na wyjazd dziecka i zobowiązanie odpowiedzialności finansowej; 
   b) pokryć koszty wyjazdu;  
   c) poinformować organizatora o stanie zdrowia dziecka i zażywanych przez niego lekarstwach;  
   d) zadbać o prawidłowy ubiór i ekwipunek na wyjazd uzgodniony wcześniej z organizatorem;  
   e) mentalnie przygotować dziecko, informując o zagrożeniach  i niebezpieczeństwach, jakie może 
napotkać; 
   f) nie dawać  dziecku wartościowych przedmiotów, pieniędzy- za ich posiadanie i ewentualną 
utratę odpowiada wyłącznie uczestnik i rodzic; 
   g)dopilnować, aby dziecku nie zabierało na wycieczkę żadnych rzeczy zagrażających zdrowiu                       
i życiu; 
   h) pokryć w całości lub częściowo koszt wycieczki  w razie rezygnacji dziecka , jeżeli organizator 
dokonał już opłat z tego tytułu.  
2. Prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z winy 
dziecka. 
3.Prawny opiekun ponosi odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich 

dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc, w których 
przebywa. 
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                                       X  Finansowanie wycieczek 
 
1.Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz 
przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  
2.Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców  lub innych 
źródeł.  
3.Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 
kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.  
4.Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie  
   deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  
5.Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów wycieczki.    
6.Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek                                
mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 
   a)z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce, 
   b)ze środków uzyskanych przez uczniów, 
   c)ze środków przekazanych przez radę oddziałową lub radę szkoły, a także osoby fizyczne                               
i prawne. 
7.Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych z nią 
związanych.  
8.Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 
względnie w razie konieczności uzupełnienia niedobór finansowy.  
9. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury – w wyjątkowych,    
    uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku.  
 
 
                                                XI Ogólne zasady bezpieczeństwa 
 
 Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas wysokich temperatur – powyżej 30 
stopni lub bardzo niskich temperatur – poniżej -10 stopni , burzy, huraganu, śnieżycy                                          
i gołoledzi. 
 
 
1.Wycieczka autokarowa: 

 
 a) liczebność grupy -1 opiekun na 15 uczniów dostosowana do możliwości technicznych    
autokaru/liczby miejsc; 
  b) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 
  c) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca  

 do siedzenia;  
  d) autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”; 
 e)kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz   
potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy; 
  f) maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy                        
w jeździe – zalecane 45 minut; 
 g) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, 
      tj. na oznakowanych parkingach; 
  h) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;  
   i) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą  chodzić 
po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.). 
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2. Wycieczka piesza: 

a) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, kolejny w środku grupy;                     
b)uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty, kurtki) odpowiedni do miejsca,   
 warunków atmosferycznych, zaplanowanej trasy marszu;                                                                                                        
c) w mieście należy poruszać się po chodnikach strona przeznaczona dla pieszych;                                                      
d) kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą 
stronąjezdni;                                                                                                                                                                
e) kolumna pieszych w wieku do 10 lat idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną 
drogi;                                                                                                                                                                                 
f) piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej 
osobypełnoletniej;                                                                                                                                                        
g) w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków     
narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach;                                                          
h) opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);                                                              
i) przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani  
o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.  

 
3.Wycieczka w góry: 
 

  a) wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć 
uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. 
marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu; 

b) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca  noclegu; 
c) liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;  
d) 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 w plecaku;  
e)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;  
f)kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła;  
g)na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski  
      lub przodownik turystyki górskiej;  
h)na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy  górscy. 
 
 4.Wycieczka rowerowa: 
 
 a) liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym     
        w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);     
b) w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów; 
c) wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;  
d) prowadząc y wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 
pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;  
 e) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; 
f) odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m; 
g) uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej 
prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;  
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h) opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej 
naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę; 
i) uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę; 
j) z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię  
bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.  
 
5. Wycieczka turystyki kwalifikowanej:  
a)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.     

 
 
                          XII Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 
 
1.W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki :  
     a) jeden z opiekunów poszukuje uczestnika;  
     b) reszta grupy z drugim opiekunem czeka w określonym miejscu;  
     c) przypadku nieodnalezienia w ostatnio widzianym miejscu;  
         kierownik wycieczki informuje Dyrektora szkoły lub placówki o fakcie zaginięcia   ucznia,  
     d) kierownik wycieczki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki informuje rodziców         
          o  zdarzeniu i podjętych krokach dotyczących zaginionego uczestnika; 
     e) kierownik wycieczki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki zgłasza Policji          
      zaginięcie uczestnika;  
     f) dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami zaginionego uczestnika;  
     g) dalsze działania kierownik wycieczki podejmuje w porozumieniu z Policją, informując     
         dyrektora szkoły.  
2.W przypadku nagłej choroby uczestnika wycieczki kierownik wycieczki jest     
    zobowiązany:  
  a)nawiązać kontakt z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o jego stanie     
     zdrowia; 
    b)udzielić pierwszej pomocy, a w przypadku gdy objawy nie ustępują, niezwłocznie wezwać    
      Pogotowie Ratunkowe lub zgłosić się z chorym uczestnikiem na Szpitalny Oddział Ratunkowy;  
    c)stosować się do zaleceń lekarza;  
    d)mieć stały kontakt z rodzicami uczestnika wycieczki/imprezy, powiadomić Dyrektora szkoły.  
 
                              XIII   Dokumentacja wycieczki 
                          
1.Karta wycieczki z harmonogramem wydruk w Librusie lub wzór karty wycieczki     
    stanowiący załącznik do regulaminu nr 1  /dwa egzemplarze/.  
2.Zgoda na organizację wyjazdu podpisana przez dyrektora szkoły. 
3. Lista uczestników – wydruk w Librusie lub wzór listy uczniów stanowiący załącznik do   
    regulaminu nr 3  / /dwa egzemplarze/                                                                              
   a) listy uczestników wycieczka/ impreza krajowa, zawiera: imię i nazwisko, datę i  miejsce 
urodzenia,  numery telefonów do rodziców, prawnych opiekunów;   
    b) listy uczestników wycieczka/ impreza zagraniczna, zawiera: imię i nazwisko, datę i  miejsce 
urodzenia, numer Pesel, adres zamieszkania uczestnika, numery telefonów do rodziców, prawnych 
opiekunów, wpisany  numer paszportu lub dowodu osobistego.  
4. Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.                                                                          
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5.Informację dla rodziców / opiekunów prawnych o planach i orientacyjnych terminach.                                                                       
6.Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.                                                                      
7.Potwierdzenie ubezpieczenia uczestników wycieczki  zagranicznej od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia za granicą .  
8.Delegacja wystawiona przez szkolę dla kierownika, nauczyciela/opiekuna. 
9. Rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.                                                                           
 
Dokumentacja wycieczki powinna być złożona w terminie 2 dni przed jej rozpoczęciem do 
zatwierdzenia. 
 
                         XIV  Załączniki do regulaminu  
 
1. Załącznik nr 1 – karta wycieczki. 
2. Załącznik nr 3 – listy uczestników wycieczki/ imprezy. 
3. Załącznik nr 4 – pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.                                                                  
4. Załącznik nr 5 – informacja dla rodziców/ opiekunów prawnych . 
5. Załącznik nr 6 – regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki/ imprezy                                                                                                                               
6. Załącznik nr 8 – rozliczenie wycieczki.   
 
Załączniki dostępne są  w sekretariacie. 
 

 Wypełnioną kartę wycieczki oraz  listę uczestników, należy złożyć u Dyrektor szkoły do 
zatwierdzenia w terminie 2 dni przed planowaną wycieczką / imprezą. 

 Karta wycieczki i lista uczniów powinna być  sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden 
komplet zostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki.  

 Pozostałe, wymienione dokumenty przechowuje  kierownik wycieczki
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                                                          KARTA WYCIECZKI 
 
 
 
 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:  ………………………………………………………………………………. 
 

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

Cel wycieczki: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki:  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
Termin: …………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………………………………………… 

 
 
Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Liczba opiekunów wycieczki: ……………………………………………………………….......................................... 
 

 
Środek transportu: ………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dotyczy wycieczki za granicą
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  PROGRAM WYCIECZKI    

       
 Data, godzina Długość trasy Miejscowość  Szczegółowy Adres miejsca  

 wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa  program noclegowego  

 powrotu  i trasa  wycieczki od i żywieniowego  

   powrotna  wyjazdu do oraz przystanki  

     powrotu i miejsca  

      żywienia  

        

        

        

        

        
 
 
 
 
                                                            OŚWIADCZENIE 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 
Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki  

…………………………………………….. 1. ……………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz podpis) 2. ……………………………………………. 

 3. ……………………………………………. 

 4. ……………………………………………. 

 5. ……………………………………………. 

 6. ……………………………………………. 
 (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

 
 
                                                                         ZATWIERDZAM 
 

                                                              ….……………………………………………
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LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI  
 
  klasa.................................        
 
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 
 

Numery telefonów 
kontaktowych 
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                                                         OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział ucznia…........................................................................................ 

                                                                                imię i nazwisko 

w wycieczce szkolnej/ imprezie do ........................................................................................                                                                  

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

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty . 
 

 
 Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                                           

w wycieczce. 
 Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót  

do domu. 
 Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje 

dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania  regulaminu. 
 Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania 

przez nie regulaminu wycieczki. 

       ................................................  ............................................................... 
        miejscowość, data           czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 
…...................................................................................................................................          
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                                                     OŚWIADCZENIE 
 
                                  
Wyrażam zgodę na udział ucznia…............................................................. 

                                                              imię i nazwisko 

w wycieczce szkolne ..............................................................                                        

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

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty . 

1.Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wycieczce. 
2.Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 
3.Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko   
   w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania  regulaminu. 
4.Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie  
   regulaminu wycieczki. 

        . 

...................................................  ............................................................... 
miejscowość, data            czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę ………………………………………………………. 
 
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………….. 
 
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego ……………………………………………….. 
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Przewidywana trasa wycieczki ………………………………………………………………. 
 
Jednocześnie informuje, iż państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem 
i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się jego respektowania.  
 
 
 
 
 
…................................................................................................................................................... 

 
         
 
 
 
  INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę ………………………………………………………. 
 
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………….. 
 
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego ……………………………………………….. 
 
Przewidywana trasa wycieczki ………………………………………………………………. 
 
Jednocześnie informuje, iż państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem 
i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się jego respektowania.  
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                ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI 
  
Klasa........................................ 

Wycieczka / impreza szkolna do…………………………………....................................  

zorganizowana w dniu/ w dniach ..…………....................................................................       

 
WPŁYWY 
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1. Odpłatność uczestników      

2. Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców  

3. Inne                       

 Razem wpływy  

 
 
KOSZTY 
 
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1. Transport  
2. Wyżywienie                        
3. Noclegi  
4. Przewodnik                           

5. Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.  
6. Opłaty za parking  
7. Ubezpieczenie  
8. Inne  
 Razem wydatki                      



20 
 

 
Pozostała  kwota ………………..…… zostaje przeznaczona na.............................................. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................................................................................                               
                                                                                                                                                                    
 
 
           Kierownik wycieczki                                                Opiekun wycieczki 
………………………………………..                   ………………………………………..                                                     
                /data i podpis/                                                          /data i podpis/ 
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki / imprezy 
 
Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 
 dostarczyć do wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce, 
 pokryć koszty wycieczki, 
 zabrać ze sobą legitymację, w trakcie wycieczki zagranicznej dowód osobisty lub paszport 
 założyć wygodny strój sportowy i obuwie dostosowane do pogody, zabrać odpowiedni prowiant 
: zalecane: kanapki, drożdżówki,  herbata, woda  mineralna niegazowana itp.      
 nie zabierać: napojów gazowanych, chipsów itp.  
 nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, pieniędzy- za ich posiadanie i ewentualną 
utratę       
   odpowiada wyłącznie uczestnik i rodzic, 
 nie zabierać ze sobą żadnych rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu, 
 przybyć na miejsce zbiórki zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami,  
 poinformować kierownika, opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,  
 w czasie wycieczek bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota                             
i przewodnika, 
 zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
 w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, trzymać się uchwytów                    
i poręczy, nie przebywać w pobliżu drzwi, 
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 w czasie jazdy nie spacerować, nie siedzieć tyłem, nie stawać na siedzeniu, nie wstawać  
    nie wychylać się, nie wystawiać rąk , głowy za okno, 
 nie zaśmiecać pojazdu , zachowywać się kulturalnie;  
 korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
 wysiadać ze środka lokomocji tylko na polecenie kierownika wycieczki lub opiekuna, 
 nigdy nie oddalać się od grupy bez zgody kierownika lub opiekuna,  
 zawsze pilnować swojej pary, 
 ustnie zgłaszać kierownikowi ewentualne problemy i potrzeby, 
 po drogach i ulicach poruszać się wyłącznie pod opieką kierownika i opiekunów wycieczki, 
 przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność  na ulicach i w innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  
 w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać  
    postanowień i regulaminów tych obiektów,  
 nie oddalać się z miejsca zakwaterowania, 
 przestrzegać zakazu palenia papierosów, napojów energetyzujących,  picia alkoholu,    
   zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, 
 nie  dotykać przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć,  
   manipulowania niewypałami, 
 w czasie pobytu w muzeum, na wystawie itp., stosować się regulaminu zwiedzania, 
 nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt; 
 w czasie wycieczki do ZOO, należy przestrzegać regulaminu zwiedzania (np. nie  
   wolno dotykać ogrodzenia za którymi znajdują się zwierzęta, nie wolno karmić zwierząt ), 
 zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 
 pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników, 
 nie kupować żadnych rzeczy, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu (ostre przedmioty,  
petardy itp.), 
 w razie zgubienia się zająć pozycję w widocznym miejscu i czekać spokojnie,   
 zgłosić służbom porządkowym lub pracownikom danej instytucji nasze zgubienie,    
 nie iść nigdzie z nieznajomymi osobami, nawet gdyby nas przekonywały do tego.  

 
 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegli regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawarte w Statucie   
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
 
 
 
 
 
                                                OŚWIADCZENIE 
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Oświadczam, że znam język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju 
docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki/imprezy 
zagranicznej do ...................................................... realizowanej w dniach ............................ . 
 
 
Opiekunowie wycieczki ….........................................................     ............................................ 
                                                      ….............................................     ........................................... 
                                                      …............................................       .......................................... 
                                                      …............................................      …....................................... 
                                                      …............................................       …...................................... 
Kierownik wycieczki/imprezy     ................................................      ........................................... 
                                                                Imię i nazwisko                                  podpis  
 
 
…........................................... 
(miejscowość, data) 
 
…................................................................................................................................................... 
 
                                                      
                                                         OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że uczestnicy wycieczki/imprezy zagranicznej do ............................................. 
realizowanej w dniach ........................... zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia. 
Kierownik wycieczki/imprezy....................................................... 
 
 
 
............................................ 
(miejscowość, data)                                               .................................. 
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