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Rozdział I  

Postanowienia wstępne  

1) Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności 

wychowawczej szkoły.  

2) Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo 

turystyczne powinny mieć na celu w szczególności:  

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

 poznawanie kultury i języka innych państw; 

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

 wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

 upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska 
naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu 

rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 
korzystania z zasobów przyrody; 

 upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 

oraz podnoszenie sprawności fizycznej; 
 poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów 

zagrożonych ekologicznie; 

 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w 
ramach profilaktyki uniwersalnej; 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach. 
 



 

3) Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.  

4) Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:  

1. wycieczek przedmiotowych - inicjowanych   
i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu 

wychowania przedszkolnego albo 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". 
Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

 

    5) Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego 
planu pracy szkoły oraz w przypadku wycieczek przedmiotowych,     z 

nauczycielskich planów dydaktycznych.  

    6) Wycieczki i imprezy powinny być dostosowane do potrzeb          i 
zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności 

fizycznej.  

   7) W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie 
danej klasy. Inne formy odbywają się przy udziale co najmniej 75% 

uczniów danej klasy. 

   8) Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.  

   9) W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie:  



a) w stosunku do których są przeciwwskazania lekarskie,  

b) zostali zawieszeni w prawach ucznia.  

Kierownik wycieczki w porozumieniu z wychowawcą            i 

dyrektorem szkoły ma prawo zabronić uczestnictwa w wycieczce 

uczniowi, który w sposób rażący narusza obowiązki ucznia zawarte w 
Statucie Szkoły lub na podstawie jego zachowania można wnioskować, 

że uczestnictwo w wycieczce może zagrażać bezpieczeństwu jego i 

innych uczestników bądź zachowanie ucznia    w sposób rażący narusza 
normy moralne i etyczne.  

   10) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do 

wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności 
fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

   11)  Dla uczniów klas I-III powinny być organizowane wycieczki 

przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze na terenie najbliższej 
okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno-

turystycznego.  

Dla klas IV-VI wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze na 
terenie województwa, regionu i kraju.  

  12) Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach,               a 

organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki 

odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających            z rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności.  

 

Rozdział II  

Organizacja wycieczek 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę 

kierownika wycieczki lub imprezy.  

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy                i 



bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.  

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na 7 dni przed planowaną 
wycieczką informuje dyrektora lub  upoważnionego wicedyrektora      o 

jej założeniach organizacyjnych.  

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem 
przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do 

zatwierdzenia.  

5. Dokumentacja wycieczki zawiera:  

1. kartę wycieczki z jej harmonogramem, (załącznik 1)  

2. listę uczestników (z przydziałem opiekunów do 

poszczególnych uczniów), (załącznik 1) 

3. pisemne zgody rodziców, (załącznik 2) 

4. regulamin wycieczki (załącznik 5) 

5. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch 

tygodni po zakończeniu wycieczki) – (załącznik 3) 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor 
szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty 

wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane 

kierownikowi wycieczki.  

7. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

8. W przypadku wycieczki organizowanej za granicę: 

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu 
takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki (załącznik 1), dyrektor 

szkoły nie przekazuje listy uczniów; 

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób 



biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy 

nie wynika z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun 
wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym 

porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

Rozdział III  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas 
wycieczek  

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje 

kierownik i opiekunowie grup. Każdy opiekun ma przydzieloną do 
opieki (zgodnie z kartą wycieczki) konkretną grupę uczniów. Opieka ta 

ma charakter ciągły.  

2. Opiekunami powinni być nauczyciele.  

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa 

konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli:  

 Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej 
poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez 

korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co 
najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.  

 Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej 

udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu z publicznych 
środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość 

będącą siedzibą szkoły opiekę powinna sprawować jedna osoba 

nad grupą do 15 uczniów.  

 Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna 

sprawować jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.  

 W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie 
posiadający kartę rowerową. Tempo jazdy powinno być 

dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika.  



4. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, 

śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków 

pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych 
górskich), należy wycieczkę odwołać.  

5. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 
przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie 

powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.  

6.  Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników   
o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie 

nieszczęśliwego wypadku.  

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach.  

8. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne         i 

dopuszczone do przewozu osób pojazdy.  

9. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  

10. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród 
jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 
publicznych.  

11. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w 

harmonogramie  wycieczki miejscu, z którego dzieci wracają do 
domów pod opieką dorosłych.  

12. Po zmroku uczniów wracających z wycieczki odbierają rodzice.  

13. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko        w 
towarzystwie opiekuna lub rodzica ucznia.  

14. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom 

żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka 
z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.  



Rozdział IV  

Obowiązki kierownika wycieczki 

1)  Opracowanie programu i regulaminu wycieczki; 

2) Zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki                    z 

programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i 
trasie wycieczki (pisemne potwierdzenie); 

3) Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki      i 

przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym 
zakresie; 

4) Zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami 

bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania; 
5) Określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji 

programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

uczniom; 
6) Nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki         w 

odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) Organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów 
dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

8) Dokonanie podziału zadań wśród uczniów; 

9) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 
organizację wycieczki; 

10) Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego 

wycieczki po jej zakończeniu i informowanie o tym dyrektora szkoły  i 
rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

 

Rozdział V  

Obowiązki opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. 
2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez 

uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji 
programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu. 



4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki 

przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa. 
5. Wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika 

wycieczki. 

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

 
 

Rozdział VI  

Obowiązki uczestników wycieczki  

1. Uczniowie wykonują polecenia kierownika, opiekunów, pilota        i 

przewodnika.  

2. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od 
rodzica na udział w wycieczce.  

3. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od 

charakteru wycieczki.  

4. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu 

szkoły i przepisy bezpieczeństwa.  

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.  

6. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu zawiadamia się jego 
rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.  

7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.  

8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać 

zaleceń kierownika, wycieczki.  

10. Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich 



przeznaczeniem.  

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

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.  

12. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu 
placówki.  

13. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika 

wycieczki lub opiekuna.  

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane 

konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.  

15. Zabrania się opuszczać miejsce zakwaterowania bez zezwolenia.  

16. Zabrania się zażywania leków bez wiedzy opiekunów, lekarzy.  

17. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi 
zasadami dobrego wychowania i kultury.  

Rozdział VII  

Finanse  

1. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie 

zobowiązań finansowych z nią związanych.  

2. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób 
zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru 

finansowego.  

3. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez 
rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury, paragony 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, jednak wydatki tego typu nie 

mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.  



 

Rozdział VIII  

Postanowienia końcowe  

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej 

organizowanej w dniach zajęć szkolnych, 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 podpisują wszyscy uczniowie 

wycieczki i zobowiązują się do jego przestrzegania.  

4. Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, 

organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, 

nauczyciel organizujący takie wyjście musi uzyskać zgodę dyrektora 
lub wicedyrektora. Wyjście należy odnotować na karcie wyjść. 

(załącznik 4) ( nie dotyczy zawodów sportowych).  

 

Jastrzębie-Zdrój, 4 kwietnia 2019r. 


