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Regulamin organizacji wycieczek szkolnych  

i innych imprez turystyczno-krajoznawczych 

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985  

i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,  

poz. 578).  

3. 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.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 

z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 

1055) 

Rozdział I 

 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

 

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu 

w szczególności: 

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

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 

o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=7&qppozycja=7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2017&qplikid=1&qtytul=ustawa%2Do%2Dsystemie%2Doswiaty
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1943&qppozycja=1943
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1985&qppozycja=1985
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=2169&qppozycja=2169
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=60&qppozycja=60
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=03-10-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-04-2016&qplikid=3885&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwypoczynku%2Ddzieci%2Di%2Dmlodziezy
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-04-2016&qplikid=3885&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwypoczynku%2Ddzieci%2Di%2Dmlodziezy
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2017&qplikid=77
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6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawno-

ści fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 

8) przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym, a w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  

lub pozaszkolnych. 

3.Wycieczki i imprezy mogą  być organizowane w formie : 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, 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, 

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 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 zwanych dalej 

„wycieczkami”.  

4. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w ust. 3 

pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygoto-

wanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły opracowywane-

go we wrześniu na podstawie planu wycieczek poszczególnych oddziałów oraz, w przypadku wy-

cieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych opracowywanych na początku 

roku szkolnego. 

5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjali-

stycznych. 

6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział  

w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im wa-

runki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawno-

ści. 

7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce, należy przez to rozumieć  także po-

zostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w ustępie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670
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Rozdział II 

 

Organizacja wycieczek 

§ 2. 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki. 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest 

kierownik wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub 

upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych. 

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia dyrektorowi kom-

pletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia. 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

1) kartę wycieczki wraz z  harmonogramem  (w dwóch  egzemplarzach); 

2) listę uczestników (w dwóch egzemplarzach); 

3) pisemne  zgody rodziców; 

4) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki; 

5) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki). 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wice-

dyrektor poprzez podpisanie  karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są prze-

kazywane kierownikowi wycieczki. 

7. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument 

ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza Jaworznem. 

8. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych.  

9. Organizując wycieczkę we współpracy z biurem podróży, należy sprawdzić jego rekomendacje  

i posiadane licencje.  

10. W wycieczce nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania 

lekarskie, którzy zostali zawieszeni w przywilejach uczniowskich lub ci, którzy swoim zachowa-

niem zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników wycieczki. 

11. Kierownik wycieczki (lub wychowawca klasy)  może nie wyrazić zgody na udział w wycieczce 

wielodniowej lub zielonej szkole uczniowi, który ma nieodpowiednią bądź naganną ocenę za-

chowania. 

12. Udział ucznia w wycieczce  wymaga pisemnej zgody rodziców  lub opiekunów. 

13. Wycieczka klasowa może być zorganizowana, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 75 % uczniów 

danego oddziału.  
14. Zgodę na  wycieczki i imprezy  zagraniczne  wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

15. Organizator wycieczki ma prawo do korzystania z urządzeń szkolnych- telefon, fax, w celach or-

ganizacyjnych związanych z wycieczką, a także do pomocy ze strony pracownika administracyj-

nego. 

16. Dyrektor ma prawo do: 

1) niewyrażenia zgody na termin wycieczki w dniach, w których absencja nauczycieli zakłócała-

by normalne funkcjonowanie szkoły; 
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2) wymagania zgodnej z przepisami  ilości opiekunów; 

3) nałożenia kary zakazu udziału w wycieczkach na uczniów lub klasę. 

16. Dyrektor ma obowiązek: 

1) kontrolować program i przebieg wycieczek; 

2) sprawdzać stopień znajomości przepisów bhp na wycieczkach przez opiekunów i uczniów; 

3) wyciągać konsekwencje w stosunku do uczniów łamiących regulamin, szczególnie tych któ-

rych zachowanie przynosi ujmę dobremu imieniu szkoły. 

 

 

Rozdział III 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

§ 3. 

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

Opieka ta ma charakter ciągły.  

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

3. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wyko-

nywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.  

4. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnego bezpieczeństwa powinny być przestrzegane za-

sady określające maksymalną liczbę uczniów przypadających na jednego opiekuna: 

forma turystyki 

lub wypoczynku 

optymalna liczebność 

grupy 

na jednego opiekuna 

ograniczenia wiekowe 

lub inne 

informacje i uwagi 

dodatkowe 

Wyjście na lekcję 

w terenie w tej 

samej miejscowo-

ści 

25 bez ograniczeń wieko-
wych 

Gdy grupa korzysta 

z publicznych środków 

lokomocji 15 uczniów na 

jednego opiekuna 

Wyjście w teren w 

ramach zajęć i im-

prez sportowo-

rekreacyjnych  w 

tej samej miejsco-

wości 

25 bez ograniczeń wieko-
wych 

Gdy grupa korzysta 

z publicznych środków 

lokomocji 15 uczniów na 

jednego opiekuna 

Różnego typu wy-

cieczki krajoznaw-

czo-turystyczne i 

przedmiotowe na 

terenie tej samej 

miejscowości 

25 bez ograniczeń wieko-
wych 

Gdy grupa korzysta 

z publicznych środków 

lokomocji 15 uczniów na 

jednego opiekuna 

Wyjazdy autoka-

rowe środkiem 

transportu wynaję-

tym wyłącznie dla 

20 bez ograniczeń wieko-
wych 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670
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tego celu (np. do 

kina, teatru, mu-

zeum, itp.) 

Wyjazd na teren 

innej miejscowości 

w celach sporto-

wo-rekreacyjnych, 

krajoznawczo-

turystycznych 

15 bez ograniczeń  

wiekowych 

 

Wypoczynkowe 

formy wyjazdowe: 

zielone szkoły, 

wycieczki kilku-

dniowe, biwaki, 

itp. 

15 bez ograniczeń  

wiekowych 

 

Wycieczki górskie 10  Mogą  

być organizowane dla 

uczestników od lat 14 

posiadających odpo-

wiednią zaprawę  

turystyczną /np.: członek 

koła turystycznego, 

uczestnik innych rajdów 

lub wycieczek/ 

Wycieczki rowe-

rowe 

8 Dla uczestników powyżej 

12 roku życia 

Każdy uczestnik musi 

posiadać kartę rowerową. 

Opiekunowie otwierają i 

zamykają podróżującą 

grupę. 

 

5. Liczba opiekunów może ulec zmianie po uwzględnieniu wieku, stanu zdrowia, ewentualnej nie-

pełnosprawności, a także specyfiki zajęć, imprez i wycieczek oraz warunków, w jakich będą  

się one odbywały. 

6. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów 

przyrody oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie  przewodnicy tury-

styczni.  

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

załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych gór-

skich), należy wycieczkę odwołać.  

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

do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.  

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa 

 i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po dro-

gach. 
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11. Do przewozu uczniów należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób 

pojazdy. 

12. Uczestnicy wycieczek i imprez zagranicznych powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i pla-

cówkach publicznych. 

14. Kierownik wycieczki lub opiekun muszą udzielić natychmiastowej pomocy w razie wypadku, 

wezwać pogotowie oraz powiadomić rodziców i dyrektora szkoły o zdarzeniu. 

15. W przypadku stwierdzenia choroby lub złego samopoczucia uczestnika wycieczki, kierownik wy-

cieczki lub opiekun musi zaprowadzić dziecko do najbliższego lekarza oraz powiadomić  

o zdarzeniu rodziców. 

16. Opiekunowie wycieczki bez konsultacji z lekarzem lub rodzicami nie mają prawa podawać 

uczniom żadnych leków. 

17. Miejscem zbiórki uczniów, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest plac szkolny lub inne 

miejsce uzgodnione przez organizatora wycieczki, dyrektora , skąd uczniowie udają się do domu; 

po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych. 

18. Nie wolno zatrzymywać się w czasie powrotnej jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.  

Wyjątek – na pisemną prośbę rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej  

ustalonym, aby odebrać dziecko. 

 

 

Rozdział IV 

 

Obowiązki kierownika wycieczki 

§ 4. 

1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek i imprez tury-

styczno-krajoznawczych.  

2. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki. 

3. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej 

terminowe rozliczenie. 

4. Zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulam 

5. inem wycieczki z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników o raz informuje ich o 

celu i trasie wycieczki. 

6. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru  

w tym zakresie. 

7. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki  

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

8. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 

pomocy. 

9. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki. 

10. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników. 

11. Opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce. 

12. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 
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13. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu. 

14. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia 

itp.) są przechowywane w dokumentacji szkolnej do końca roku szkolnego. 

 

Rozdział V 

 

Obowiązki opiekuna 

§ 5. 

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami. 

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

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględ-

nieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci 

 

 

Rozdział VI 

 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 

§ 6. 

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wyciecz-

ce. 

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

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

cały czas pod nadzorem opiekunów. 

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 

9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. 

uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem 

szkoły. 
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Rozdział VII 

Finansowanie wycieczek 

§ 7. 

1. Plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt na jednego uczestnika wy-

cieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady  rodziców lub innych 

źródeł (np. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz  

od sponsorów).  

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. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.  

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią zwią-

zanych.  

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

względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  

7. 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 – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia  

o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jed-

nak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.   

 

Rozdział VIII 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkol-

nych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych 

uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać  

się z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Ramowy regulamin wycieczki określony w rozdziale VI Regulaminu lub jego rozszerzenie podpi-

sują wszyscy uczestnicy wycieczki. 

4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane  

w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniej-

szego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę dyrektora lub 

wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść znajdującym się w pokoju nauczy-

cielskim oraz w dzienniku lekcyjnym. 
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5. Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy sta-

nowiące prawo.   

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik a – karta wycieczki z harmonogramem, 

Załącznik b – wzór listy uczestników wycieczki, 

Załącznik c – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce, 

Załącznik d – wzór rozliczenia wycieczki. 
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Załącznik a do regulaminu 

KARTA WYCIECZKI 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie 

                                    43-607 Jaworzno, ul. Nauczycielska 20 

 

 

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

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

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

 

 

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: 

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

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

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

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

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

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

Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1) Dotyczy wycieczki za granicą. 
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PROGRAM WYCIECZKI 

 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

 

Długość trasy 

(w kilome-

trach) 

 

Miejscowość 

docelowa 

i trasa 

powrotna 

 

Szczegółowy 

program 

wycieczki od 

wyjazdu do 

powrotu 

 

Adres miejsca 

noclegowego 

i żywieniowego 

oraz przystanki 

i miejsca 

żywienia 

 

     

     

     

     

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 

Kierownik wycieczki 

 

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

Opiekunowie wycieczki 

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

….……………………………………………..… 
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
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Załącznik b do regulaminu  

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

Lp. Imię i nazwisko 
Klasa Telefon rodzica/rodziców 

 lub opiekuna 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nazwa i numer polisy ubezpieczeniowej: ……………………………………………………………... 
 

……………………………………                                         …………………………………… 
podpis kierownika wycieczki                                                            podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik c do regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/ 

 

......................................................... 
   /imiona i nazwiska rodziców / opiekunów/ 

 

........................................................................................................................................................ 
  /adres/ 

........................................................ 
 /telefon/ 

 

OŚWIADCZENIE 
 

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

w wycieczce do .................................................................................................................................... 

która odbędzie się w dniu / dniach........................................................................................................ 

Miejsce i godzina zbiórki rozpoczynającej wycieczkę: ………………………….............................. 

Miejsce i godzina zbiórki kończącej wycieczkę:…………………………………………………….. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce. 

Inne istotne informacje, które rodzice/ opiekunowie chcą przekazać organizatorowi  

wycieczki............................................................................................................................................... 

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

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

 

Podpisy rodziców: 

…………………………. 

…………………………. 

 
Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 

1.Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce. 

2.Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 

3.W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4.Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 

5.Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

6.Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

7.W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem 

opiekunów. 

8.W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 

9.W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

10.W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

11.W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

12.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 

 

……………………………………      …………………………….. 

  data        podpis rodziców /opiekunów 
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Załącznik d do regulaminu 

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY 

Wycieczka (impreza) szkolna do ……………….…………………………………………………… 

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

I. Dochody 
1.   Wpłaty uczestników: liczba osób………….x koszt wycieczki……………. = …………..…. zł 

2.    Inne wpłaty……………………………………………………………………………. 

 Razem dochody: ……………………………… 

II. Wydatki 
1.   Koszt wynajmu autobusu:………………………..………………………………………………. 

2.   Koszt noclegu:…………………………………………………………………………………… 

3.   Koszt wyżywienia:……………………………….………………………………………………. 

4.   Bilety wstępu:  

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

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

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

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

5.    Inne wydatki (jakie):…………………………….......................................................................... 

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

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

 Razem wydatki:…………………………………………………………………………………. 

I. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ………………… zł  

II. Pozostała kwota w wysokości ……………………zł  
……………………………………………………..………………………………............................. 

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

............................................................................................................................................................... 
  (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.) 

 

 

Uczestnicy wycieczki    (np. samorząd klasowy)                                   Kierownik wycieczki 

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

2. ………………………………………                                                    .................................. 

3………………………………………..                                                                /podpis/ 

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze 

itp.)..............................................................................................................................................................

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

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

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

 

Rozliczenie przyjął: 

 

…………………………………….. 
(data i podpis dyrektora szkoły) 
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