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      Załącznik do Zarządzenia nr 2/2016/2016  

      Dyrektora Zespołu Szkół w Dominikowicach   

      z dnia 13 września 2016 r. 

 

 

Regulamin 

organizacji wycieczek i innych form turystyki 

w Zespole Szkół w Dominikowicach 

 

Podstawa prawna: 

1. 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). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. 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  

i Dz. U. Nr.18, poz. 102 ze zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1150). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej  

(Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                       

i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69). 

§ 1 

 

I  CELE SZKOLNEJ  DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

 

Wycieczki i inne formy turystyki są elementem rocznego Planu Pracy Zespołu Szkół  

w Dominikowicach oraz integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

1. Poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i historii. 

2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego.  

3. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym. 

4. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.  

5. Podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzowanie form aktywnego wypoczynku. 

6. Poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, profilaktykę zdrowotną. 

7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.  

8. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  
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9. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych tj. środkach 

komunikacji publicznej, obiektach muzealnych, obiektach przyrodniczych, 

kąpieliskach i akwenach wodnych, terenach górskich. 

 

II  FORMY ZAJĘĆ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

1. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu           

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych.                                                                                                            

2. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie  

uczęszczanym, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane  „wycieczkami”.        

3. Imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, konkursy.       

4. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga                                                  

od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,  

w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.                                                                                         

5. Imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania oraz                               

z poprawą stanu  zdrowia, takie jak:  zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły 

ekologiczne. 

 

III  UDZIELANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI/IMPREZY,  

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki/imprezy udziela dyrektor szkoły poprzez 

zatwierdzenie podpisem karty wycieczki/imprezy i pozostałych obowiązujących 

dokumentów.  

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki/imprezy, który ma obowiązek ustalić 

liczbę i nazwiska opiekunów, opracować i przygotować do zatwierdzenia dokumentację 

wycieczki /imprezy. 

2. Kierownik wycieczki/imprezy 5 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi 

plan wycieczki/imprezy, a najpóźniej na dzień przed jej rozpoczęciem - kompletną 

dokumentację. W przypadku wycieczki zagranicznej termin ten wynosi 7 dni. 

3. Przeprowadzenie wycieczki/imprezy bez zatwierdzenia stanowi naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych.  

4. Kierownik wycieczki/imprezy i nauczyciele - opiekunowie muszą posiadać pisemną 

delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten potwierdza fakt 

świadczenia pracy przez nauczyciela poza szkołą. 

5. Wycieczkę przedmiotową należy wpisać do „zeszytu wyjść”, który znajduje się                                 

w sekretariacie szkoły, wpisując datę, trasę/miejsce, godzinę wyjścia i przyjścia oraz 

liczbę uczestników. Dane te nauczyciel potwierdza podpisem. Zorganizowanie takiej 

wycieczki nie wymaga innej dokumentacji. 

 

 

 



Zespół Szkół w Dominikowicach 
 

3 

 

 

 

 

6.  DOKUMENTACJA WYCIECZKI/IMPREZY 

              1) Karta wycieczki/imprezy wg wzoru z dziennika elektronicznego Librus 

              2) Lista uczestników zespołu wycieczkowego wg wzoru z dziennika elektronicznego         

                  Librus 

              3) Harmonogram wycieczki/imprezy wg wzoru z dziennika elektronicznego Librus 

              4) Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka                          

                  w wycieczce/ imprezie (załącznik nr 1) 

              5) Regulamin wycieczki/imprezy do modyfikacji (załącznik nr 2)  

              6) Rozliczenie finansowe wycieczki, składane po odbyciu wycieczki (zał. nr 3) 

              7) Oświadczenie dla rodziców, którzy biorą udział jako uczestnicy                                                   

                  w wycieczce/imprezie (załącznik nr 4) 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających  

w szkole i dostarczenia jej dyrektorowi szkoły. Dyrektor wskazuje klasę, do której będą 

uczęszczać uczniowie w czasie trwania wycieczki/imprezy. Listę tych uczniów wychowawca 

dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.  

8. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach z wyjątkiem przedmiotowych,   odbywających 

się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych 

opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.  

9. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, a kopia po powrocie    

z wycieczki  znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy.  

 

 

IV WARUNKI I SPOSÓB ORGANIZOWANIA PRZEZ SZKOŁĘ 

KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 
 

 

1. Wycieczki/imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych w dniach roboczych. Jeżeli wycieczka/impreza  

organizowana jest w dni wolne od pracy, dlatego że nie może odbyć się w inny dzień np. 

zielona szkoła, to za taki dzień nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny lub 

wynagrodzenie zgodnie z art. 42c ust. 3KN. 

2. Organizację i program wycieczek/imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań                      

i potrzeb  uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania                         

i umiejętności specjalistycznych. 

3. W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej uczestnicy objęci  

są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  

   4. Dla zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki/imprezy konieczne      

jest  przydzielenie opiekunów według następujących zasad: 

a) jeden opiekun na 25 uczestników podczas wycieczki/imprezy, w tym wycieczki  

przedmiotowej, organizowanej poza teren szkoły w obrębie wsi Dominikowice,  

bez korzystania ze środków lokomocji,  

b) jeden opiekun na 15 uczestników podczas wyjścia lub przejazdu autobusem                                

poza granice wsi Dominikowice, 

c) jeden opiekun na 10 uczestników przy przejazdach koleją, 

d) jeden opiekun na 10 uczestników wycieczek górskich i wysokogórskich, 

      e) jeden opiekun na 7 uczestników wycieczek rowerowych. 
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5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczba opiekunów może 

ulec zwiększeniu. Sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób 

powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz 

warunki, w jakich będą się one odbywać.  

6. Jeżeli specyfika wycieczki/imprezy tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się 

z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach. 

7. Uczestnicy wycieczki/imprezy mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk 

i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

8. Wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.  

9. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe 

kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, mogą prowadzić 

tylko górscy przewodnicy turystyczni. 

10. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek/imprez podczas burzy, śnieżycy  

i gołoledzi.  

11. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach 

i innych zbiornikach wodnych. 

12. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać 

udziału w wycieczce/imprezie. 

13. Organizowane w szkole wycieczki dzielimy: 

      1) ze względu na czas: 

           a) jednodniowe,  

                      b) kilkudniowe (krótkie - dwu-trzydniowe oraz długie – tygodniowe     

                          lub dłuższe np. zielone, białe szkoły), 

      2) ze względu na środek lokomocji: 

                     a) piesze, w tym:  

                          -nizinne na terenie generalnie poniżej 600 m n.p.m.,  

                          -górskie na terenie powyżej 600 m n.p.m. 

                          -wysokogórskie na terenie powyżej 1000 m n.p.m. 

                    b) autokarowe, 

                    c) rowerowe, 

                d) inne. 

14. W roku szkolnym jeden oddział klasowy na organizację wycieczek/imprez może 

przeznaczyć maksymalnie do dwóch dni roboczych (szkoła podstawowa), do trzech dni 

roboczych (gimnazjum). 

Dodatkowo uczniowie wszystkich oddziałów mogą uczestniczyć w wycieczce lub 

imprezie organizowanej przez szkołę np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, rajdu 

szkolnego - do 2 dni roboczych.  

 

V  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH/IMPREZACH 
 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce/imprezie sprawuje kierownik  

i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.  

2. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

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

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan  

liczbowy uczniów.  

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę/imprezę należy pouczyć jej uczestników o zasadach  
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 bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

5. Podczas wycieczek/imprez należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego  

poruszania się po drogach, szlakach, zachowania w autokarze, na peronach kolejowych, 

kąpieliskach, w lesie. 

6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko pojazdy sprawne i dopuszczone   

do przewozu osób. Kierownik wycieczki/imprezy lub rodzice uczniów mogą zwrócić się do  

Policji o zbadanie  stanu technicznego pojazdu. 

7. Wycieczki/imprezy powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym  

 w harmonogramie  wycieczki /imprez miejscu i godzinie.  

8.  Za bezpieczny powrót ucznia z wycieczki/ imprezy do domu odpowiedzialni są rodzice     

(opiekunowie prawni). Sposób odbioru dziecka z wycieczki /imprezy rodzic wskazuje na 

podpisanej przez siebie zgodzie. 

9. Placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie np. w ramach zielonej szkoły    

 itp., powinna posiadać kartę kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy to obozów wędrownych    

 oraz form wypoczynku organizowanego poza granicami kraju). 

 

 

VI OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI/IMPREZY 

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki/imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki oraz mającego ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

2. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora osoba 

pełnoletnia, która: 

- ukończyła kurs wycieczek szkolnych, 

- jest instruktorem harcerstwa, 

-posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek,    

 przodownika lub  instruktora turystyki kwalifikowanej. 

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

obozów wędrownych.  

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia  

bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.  

5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie  

zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie 

się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej  

wycieczki lub imprezy.  

6.Kierownik wycieczki/imprezy jest osobą odpowiedzialną za jej przygotowanie, organizację, 

prawidłowy i bezpieczny przebieg  oraz  skompletowanie dokumentacji. 

7. Kierownik wycieczki może łączyć funkcję kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki  

po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły. 

8. Do obowiązków kierownika wycieczki/imprezy  należy: 

a)  terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji    

wycieczki/imprezy  oraz terminowe rozliczenie finansowe wycieczki/imprezy, 

b) posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu      

i numerem PESEL, 

c) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki/imprezy. 

Program powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych  

i zdrowotnych uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku 
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fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników); powinien obejmować cały czas 

pobytu na wycieczce, bez dłuższych przerw poza spożywaniem posiłków, snem, toaletą; 

planować aktywny udział wszystkich uczestników,  

d) opracowanie regulaminu wycieczki/imprezy, (regulamin szczególnie w zakresie 

zachowania uczniów może być opracowywany wspólnie z uczestnikami 

wycieczki/imprezy). 

e) zapoznanie wszystkich uczestników wycieczki/imprezy z celem, trasą, 

harmonogramem, regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa, co 

zostaje przez ucznia potwierdzone podpisem. 

f) zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki/imprezy oraz 

przestrzegania  zasad bezpieczeństwa. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, 

należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad 

wodą lub w górach, 

g) określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia   

      opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki/imprezy. 

h) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz  

apteczkę pierwszej pomocy, 

i) organizację transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników 

wycieczki/imprezy, 

j) dokonanie podziału zadań wśród uczestników, 

k) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 

wycieczki/imprezy, 

l) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki/ imprezy 

po jej  zakończeniu, 

m) udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku 

wezwanie pogotowia, 

n) informowanie rodziców/opiekunów poszkodowanego, dyrektora szkoły  

o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki/imprezy, 

o) w przypadku stwierdzenia posiadania  lub spożywania wszelkich używek (alkohol, 

papierosy, narkotyki, środki zmieniające świadomość, napoje energetyzujące) 

przez uczestnika wycieczki/imprezy kierownik wycieczki/imprezy jest 

zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców/prawnych 

opiekunów, 

p) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki przez uczestnika 

wycieczki/imprezy jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia 

rodziców/prawnych opiekunów, którzy zabierają swoje dziecko do domu. 

 

VII OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI/IMPREZY 

 

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły,  inna pełnoletnia osoba (np. rodzic).       

2. Opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności   

za bezpieczeństwo powierzonych im uczniów   na   karcie wycieczki/imprezy.                                                                                        

3. Do zadań opiekuna należy:                                                    

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,  

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu   

i harmonogramu wycieczki lub imprezy,  

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,                              

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  
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d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom, 

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem   

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca 

docelowego.  

 

VIII  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  WYCIECZKI/IMPREZY 

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 

b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, 

c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 

d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,  

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez 

okno,  

f) nie zaśmiecać pojazdu,  

g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą 

opiekuna, 

h) używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez 

opiekuna/kierownika wycieczki, 

i) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 

j) dbać o higienę i schludny wygląd, 

k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,  

l) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych 

przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów, 

m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,  

n) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i napojów 

energetyzujących, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki, 

stanowiącego zał. nr 2 lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla danej 

wycieczki/imprezy. 

IX 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 (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę 

oraz od sponsorów).  

3. Rodzice uczniów, którzy nie są opiekunami, a biorą udział w wycieczce, zobowiązani są 

do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie jest finansowany  

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 udziału w imprezie.  

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

związanych.  

7. Kierownik wycieczki dba, by program wycieczki i jego finansowanie odbywało się 

zgodnie z założeniami. 
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8. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania 

nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  

9. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci lub 

uczniów listy wpłat oraz rachunki, faktury, ksero paragonów 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 i wszystkich opiekunów. 

 

 

X 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.  

2. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie dla   

uczniów. 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania 

zawartych w Statucie Szkoły. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków 

organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                                                                                                          
 

 

 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

1)Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego córki/syna …………………………...................,  

 

uczennicy/ucznia klasy ……… na wycieczkę do  ………………………………..w dniu …………............. 

 

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

3) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki   

i powrotem z  wycieczki/imprezy a domem.  

Po wycieczce/imprezie (proszę zakreślić wybraną odpowiedź): 

a) odbieram dziecko osobiście 

b) dziecko odbierze …………………………………………… 

c) dziecko wraca do domu samodzielnie – biorę odpowiedzialność za jego powrót. 

4) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w wycieczce/imprezie. 

Informacje o dziecku:  syn/córka  

 dobrze/źle znosi jazdę autokarem. W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć 

dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem. 

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

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

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

5)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 

wycieczki spowodowane przez moje dziecko.  

6) Organizator wycieczki/imprezy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zniszczone rzeczy uczestnika 

wycieczki/imprezy. 
7) Kierownik wycieczki/imprezy ……………………………….. 

8) Adres i telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………… 

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

 

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka  

w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania 

wycieczki / imprezy. 

 

                                                          

 

……………….……………… 
………………………………….    

                 data                                                                                                         podpis rodziców /prawnych opiekunów 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

 

REGULAMIN  UCZESTNIKA WYCIECZKI/IMPREZY 

 (do modyfikacji przez kierownika wycieczki) 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń 

kierownika wycieczki/imprezy oraz opiekunów. 

2. W czasie wycieczki/imprezy obowiązują uczniów postanowienia szkolnego statutu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

3. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. W przypadku zgubienia się uczeń 

pozostaje w miejscu zaginięcia i w miarę możliwości telefonicznie kontaktuje się  

z opiekunem grupy lub innymi uczestnikami wycieczki. 

4. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 

5. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków 

bez wiedzy opiekuna. 

6. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki, 

środki zmieniające świadomość, napoje energetyzujące); w przypadku stwierdzenia 

posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki/imprezy jest zobowiązany do 

natychmiastowego powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów. 

7. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków 

wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

8. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć 

przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 

9. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki/imprezy lub 

opiekunom. 

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

narodowych itp. uczestnicy wycieczki/imprezy zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

11. W trakcie jazdy autokarem nie wolno spacerować, stawać na siedzeniu, wychylać się 

przez okno, zaśmiecać pojazdu. 

12. Każdy uczestnik wycieczki/imprezy powinien być wyposażony w odpowiedni strój  

i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 

13. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki/imprezy. 

14. Organizator wycieczki/imprezy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zniszczone 

rzeczy uczestnika wycieczki/imprezy. 

15. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem             

i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

16. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki przez uczestnika 

wycieczki/imprezy kierownik wycieczki/imprezy jest zobowiązany do powiadomienia 

rodziców/prawnych opiekunów, którzy zabierają swoje dziecko do domu. 

Podpisy uczestników wycieczki/imprezy: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI  

 do…………………………………….…………………. w dniach ……………... 
WPŁYWY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1. Wpłaty uczestników      

2. Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców  

3. Inne                       

 Razem wpływy  

 

KOSZTY 

Lp. 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                      
 

Koszt wycieczki/ imprezy na jednego uczestnika ………………………………………. 

 

Pozostała  kwota ………………..………………………………..   zostaje przeznaczona na 

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………. 

                                                                                                                                               (podpis kierownika wycieczki)                                                                                                                                             

Opiekunowie 

1. …………………………………………… 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

                                                                                                Rozliczenie przyjął: 

                                                                                          ……………………………………..                                                                                                                             
                                                                                               (pieczątka  i podpis dyrektora szkoły) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

LISTA RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE DO …… 

 

           Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodziców w czasie wycieczki. 

 

LP Imię i nazwisko Podpis 

1   

2   

3   



 

13 

 

 


