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I. Podstawa prawna 

 

Akty normatywne mające zastosowanie w organizowaniu przez szkołę krajoznawstwa 

i turystyki: 

 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r. poz. 1463), 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.957), 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)’ 

 ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361), 

 ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., poz. 1241), 

 ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1240), 

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682), 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. Nr 57, poz. 385), 

 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 2002 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 968), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej 
nad uczniami (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 31 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. 
w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 188 poz. 1582),  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Cele organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki  

 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

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 uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

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

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

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

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach 
profilaktyki uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
 

III. Formy krajoznawstwa i turystyki 

 

1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 
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. 

2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 
 

IV. Zgoda na zorganizowanie wycieczki, dokumentacja wycieczki 

 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 
wycieczki. 

2. Wzór karty wycieczki obowiązujący w szkole określa załącznik. 



 

 
 

3. 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. 

4. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 
1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując 
kartę wycieczki; 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. 

5. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana 
w formie pisemnej. 

6. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły. 

7. Przy ustalaniu ilości opiekunów dyrektor szkoły uwzględnia ich doświadczenie 
i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki 
transportu, sposób zorganizowania wycieczki. 

8. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 
osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora 
szkoły. 

9. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik 
i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 
zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

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

11. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

12. W skład podstawowej dokumentacji wycieczki szkolnej wchodzą następujące 
dokumenty: 
1) karta wycieczki- zgodna z załącznikiem, 
2) zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce, 
3) regulamin wycieczki podpisany przez jej uczestników, 
4) preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty pełnej realizacji przyjętego 

programu, 
5) rozliczenie finansowe po zakończeniu wycieczki, 
6) informacja dla rodziców, 
7) program wycieczki wraz z harmonogramem, 
8) lista uczestników wycieczki, 
9) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników, w tym opiekunów. 

13. Kompletną dokumentację wycieczki kierownik wycieczki przedkłada dyrektorowi 
szkoły z zachowaniem terminów: 
1) wycieczka przedmiotowa - na 2 dni przed jej rozpoczęciem, 

2) wycieczki jednodniowa - na 2 dni przed jej rozpoczęciem, 



 

 
 

3) wycieczka kilkudniowa  -  na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem,  

4) wycieczka zagraniczna  - na 1 miesiąc przed jej rozpoczęciem. 

14. Dokumentacja wycieczki jest sporządzana w dwóch egzemplarzach. Oryginał 
dokumentacji zabiera ze sobą kierownik wycieczki, kopia dokumentacji pozostaje 
w sekretariacie szkoły. 

15. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów niebiorących 
udziału w wycieczce i dostarczeniu jej do wicedyrektora szkoły przed rozpoczęciem 
wycieczki.  

16. Wszystkie wyjścia uczniów pod opieką nauczycieli poza teren szkoły w obrębie 
miejscowości są wpisywane do „Rejestru wyjść grupowych uczniów”. 

 

V. Finansowanie wycieczki 

 

1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 
związanych z nią kosztów. 

2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce , a następnie 
deklarację tę wycofali , zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.  

3. Kierownik wycieczki i opiekunowie wycieczki nie ponoszą  kosztów udziału 
w wycieczce.  

4. Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczki 
i imprez mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności 
z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub ze środków pochodzących 
z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji działających na terenie szkoły. 

5. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia.  
6. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki ,faktury, bilety wydawane przez 

uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem 
mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika 
wycieczki i opiekunów. 

 

VI. Obowiązki kierownika wycieczki 
 

Kierownik wycieczki: 

1. opracowuje program i regulamin wycieczki; 
2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 
3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 
4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania; 
5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki 

oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 
6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 
7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; 
8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 



 

 
 

9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 
10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie pisemnej 
w terminie 1 tygodnia od zakończenia wycieczki; 

11. zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa 
i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki ; 

12. informuje o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki, 
zawiadamiając niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców poszkodowanego.  

 

VII. Obowiązki opiekuna wycieczki  
 

Opiekun 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. sprawdza stan liczebny grupy przed wyruszeniem  z każdego miejsca pobytu, 

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.  
 

VIII. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  
 

1. Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 
2. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Ubezpieczeniu tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego 
ubezpieczenia grupowego. Uczniowie nie posiadający ubezpieczenia nie mogą być jej 
uczestnikami lub powinni zostać w związku z nią ubezpieczeni. 

3. Na okres przebywania na wycieczce organizator może wykupić także dodatkową 
polisę powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 

4. W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej niezbędne jest wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 
leczenia. 

5. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie, których stan zdrowia nie 
pozwala na realizację programu wycieczki.  

6. Przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania 
się po drogach, szlakach, zachowania w autokarze, na peronach kolejowych, 
na kąpieliskach i w lesie. 

7. W przypadku zaginięcia podczas wycieczki uczeń/uczniowie pozostają bezwzględnie 
w miejscu zaginięcia i telefonicznie kontaktują się z kierownikiem lub opiekunem 
wycieczki. 

8. Wycieczka szkolna ma ze sobą apteczkę pierwszej pomocy. 
9. Każda wycieczka lub impreza zaczyna się i kończy na terenie szkoły. 



 

 
 

10. Rodzice zobowiązani są do przywiezienia i odebrania uczniów po zakończonej 
wycieczce lub imprezie. 
 

11. ZALECANE NORMY BEZPIECZEŃSTWA: 
a) wycieczki autokarowe: 

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

 pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 
18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami 
barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej 
widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane 
z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć 
światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca 
posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej 
pomocy i gaśnicę .Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 
4 godziny jazdy – godzina odpoczynku ( Ustawa z dnia 6 września 2001 roku 
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 129 poz. 1444 )  

 kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru 
wycieczkowego na policję 2 dni przed wyjazdem w celu kontroli technicznej 
pojazdu i dokumentacji kierowcy  

 opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać 
grupy na dwa lub więcej pojazdów 

 ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących 
w pojeździe  

 przejście w autokarze musi być wolne  

 należy zabronić w czasie przejazdu : spacerowania po autokarze, podnoszenia 
się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia 

 bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach  

 przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych 
należy organizować tylko na terenie parkingów  

 w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania  

 po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników 
 

b) wycieczki piesze: 

 wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania 
z publicznych środków transportu - 2 opiekunów na 30 uczniów 

 wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu 
miejskiego (lub wycieczka do lasu) - 1 opiekun na 15 uczniów  

 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu 

 w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, 
pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza 
miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu 

 w lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie 
parków narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych 
ścieżkach turystycznych 

 przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani 
o zasadach poruszania się po drogach i lesie 



 

 
 

c) wycieczki w góry; 

 wyruszając w góry na terenach Parków Narodowych oraz szlakach 
turystycznych leżących powyżej 1000m n. p. m – 1 opiekun na 10 uczestników 

 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; 

 na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść 
do miejsca noclegu; 

 uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór  

 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;  

 kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła;  

 na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie 
przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;  

 na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni 
przewodnicy górscy; 

 wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik 
turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia ) 

 na terenie Tatrzańskiego PN wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni 
przewodnicy tatrzańscy 
 

d) wycieczki rowerowe: 

 wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów ( uczniowie, którzy 
ukończyli 12 rok życia ), przy czym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej 
niż 15 osób  

 uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać 
przepisy o ruchu drogowym 

 prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 
pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy 

 tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika 

 odstępy miedzy jadącymi do 5 metrów 

 uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak 
najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

 opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia 
do ewentualnej naprawy rowerów 

 uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny 
na głowę 

 z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane 
tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu 
 

e) przejazdy pociągami: 

 liczebność grupy – 1 opiekun na 9 uczniów 



 

 
 

 opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa 
lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej 
rezerwacji miejsc lub przedziałów  

 zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej 
pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem  

 należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna  

 w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach 
siedzących  

 bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz 
legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki 
 

f) korzystanie z kąpielisk: 

 uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do 
tego wyznaczonych i pod kontrolą ratowników oraz 1 opiekun 
na 15 uczestników 

 nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez 
uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni: 
 zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub 

pływalni i egzekwować ich przestrzeganie  
 uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób 

korzystania  z kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo 
uczestnikom  

 stosować regulamin kąpieli i plażowania 
 

g) zasady poruszania się z grupą w miastach: 

 przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być 
poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu 
docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki  

 w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie 
powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy 
i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją  

 prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno 
odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego  

 szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez 
jezdnię 

 w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by 
wszyscy uczestnicy wycieczki :  
 znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy 

pociągu , tramwaju ,metra ), 
 znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 
 znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania 
 posiadali ważne bilety na przejazd 

 
 
 
 
 



 

 
 

IX. Postanowienia końcowe  
 

1. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, 
dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody 
na przeprowadzenie wycieczki. 

2. Przeprowadzenie wycieczki bez jej zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych.  

3. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez 
kierownika wycieczki. 

4. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do podania numerów telefonów kontaktowych 
opiekunów rodzicom i uczestnikom wycieczki. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na 
podstawie aktów normatywnych wyższego rzędu oraz Statutu Szkoły. 

6. W razie wypadku uczestnika/uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

7. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wyjść poza teren szkoły, w tym 
wycieczek. 

8. Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu …………………. i obowiązuje 
z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

  …………………………….………………… 

                             Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Karta wycieczki 
2. Lista uczestników wycieczki  
3. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce 
4. Informacja dla rodziców 
5. Harmonogram wycieczki 
6. Regulamin wycieczki  
7. Rozliczenie finansowe wycieczki wraz z jej podsumowaniem 
8. Oświadczenie dla rodziców, którzy biorą udział w wycieczce jako uczestnicy 


