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REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH  

 
Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

ich uczestnikom są:  

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 22 ust. 1 (Dz.U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. 

Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254),  

2. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz.U. Nr 57, poz.358) w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 

wodne, 

 

 
I. Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki  

 

 Wycieczki przedmiotowe. 

 Wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

 Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne. 

 Imprezy krajoznawczo-turystyczne. 

 Imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania. 

 

Wyjazdy krajoznawcze i turystyczne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.  

 

 

II. Organizowanie przez szkołę wycieczek ma 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 młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody, 

 podnoszenie sprawności fizycznej, 

 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

 przeciwdziałanie patologii społecznej, 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, 

 kształcenie umiejętności koleżeńskiego współdziałania w grupie rówieśniczej. 
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III. Organizacja wycieczek  

 

1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej 

uczestnikom. 

 

2. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły wydaje zgodę na wycieczkę (zgłoszoną w terminie przed jej 

rozpoczęciem) zgodnie z pkt. 4 obowiązków kierownika wycieczki oraz podpisuje kartę wycieczki. 

 

3. Zgłoszona wycieczka musi być wpisana ołówkiem do dziennika lekcyjnego z chwilą otrzymania 

zgody na wyjazd. 

 

4. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności 

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób 

zorganizowania wycieczki itp.. W związku z tym dyrektor może odmówić udzielenia zgody na 

przeprowadzenie wycieczki, nawet jeżeli spełnione zostały określone w regulaminie wycieczek 

wymogi. 

 

5. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

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

specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, 

wymaganych podczas wycieczki.  

 

6. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

 

7. 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. 

 

8. Udział uczniów w wycieczkach odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej 

zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty 

związane z udziałem w niej ich dziecka – zał. nr 2.  

 

9. Koszty pobytu kierownika wycieczki oraz opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki. 

 

10. Rodzice uczniów wyjeżdżających na dłuższe wycieczki zobowiązani są poinformować kierownika 

wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach 

i innych przeciwwskazaniach – zał. nr 2. 

 

11. Kierownik oraz opiekunowie mogą podawać uczestnikom wycieczki lekarstwa zgodnie 

z zaleceniami lekarza i za pisemną zgodą rodziców – zał. nr 2. 

 

12. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki – zał. nr 1. 
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13. Wyjścia poza teren szkoły podczas jednej lekcji należy udokumentować kartą wyjścia poza teren 

szkoły. 

 

14. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko 

kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, karta imprezy lub wyjścia poza teren 

szkoły, które zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

15. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki 

oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły (24 godziny na dobę – w przypadku wycieczek 

kilkudniowych). 

 

16. Przed wyjściem lub wyjazdem należy przeprowadzić pogadankę na temat bezpiecznego zachowania 

uczniów (zasady ruchu drogowego, kultury, poruszania się w kolumnie pieszych itp.) oraz zapoznać 

wszystkich uczniów z ogólnym regulaminem wycieczki. 

 

17. Nie wolno organizować wyjść w teren podczas mgły, burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie 

gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać. 

 

18. Podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

i możliwość zgubienia uczestników. 

 

19. Każdy uczestnik wycieczki kilkudniowej musi zapoznać się z regulaminem wycieczki, co 

potwierdza własnoręcznym podpisem – zał. nr 3. 

 

20. Obowiązkiem kierownika lub opiekuna grupy jest każdorazowe liczenie uczestników – przed 

wyruszeniem z danego miejsca oraz po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki wydaje polecenia 

uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie. 

 

21. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania 

w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

22. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

23. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie 

udają się do domu. W przypadkach ustalonych z dyrektorem szkoły możliwe jest inne miejsce zbiórki. 

Jeśli wycieczka kończy się po zmroku, uczniów odbierają rodzice. 

 

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

przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

 

25. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na wycieczkę musi zostać skreślony z listy uczestników przed wyjazdem, 

a dyrektor szkoły powiadomiony o zmianie.  

 

 
 



 

 
   

www.gim1skawina.pol.pl  e-mail: gim1@poczta.fm 
 

--- 4 --- 

 

GIMNAZJUM  Nr 1 
  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Noblistów Polskich 

 

 

  

IV. Zasady organizacji wycieczek i ich terminy.  

1. Wyjazd na wycieczkę jest nagrodą i przywilejem ucznia i klasy.  

2. Warunkiem zorganizowania wycieczki jednodniowej jest około 70% frekwencji klasy. 

3. Konsekwencją kar statutowych, jakie otrzymał uczeń, jest zakaz uczestnictwa w wycieczce lub innej 

formy wyjazdu. Decyzję o tym podejmuje jednak wychowawca i kierownik wycieczki. 

4. Każda klasa ma do dyspozycji maksymalnie 5 dni w ciągu roku szkolnego na organizację wyjazdów 

jednodniowych do teatru, muzeum, wycieczek dydaktycznych, tematycznych, ognisk oraz 

maksymalnie 5 dni na dłuższe wycieczki. 

5. Wycieczki jednodniowe danej klasy powinny odbywać się w różne dni tygodnia. 

6. Organizatorem wyjazdów kilkudniowych jest wychowawca klasy. 

7. Każda klasa może wyjechać na dłuższą wycieczkę maksymalnie 5-dniową w I semestrze, a w II 

semestrze po egzaminie gimnazjalnym. 

8. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nie organizuje się wycieczek. 

9. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze powinny też realizować cele edukacyjne. 

10. Wycieczka na terenie Skawiny (np. ognisko) musi trwać co najmniej 4 godziny. 

11. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych 

mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę. Listę tych uczniów 

wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.  

12. Udział uczniów w wymianach międzynarodowych i w realizacji programów unijnych objęty jest 

odrębnymi zasadami. 

 

V. Dokumentacja wycieczki.  

 karta wycieczki, imprezy lub wyjścia z listą uczestników – zał. nr 1, 

 pisemna zgoda rodziców - zał. nr 2 
1
, 

 program wycieczki w przypadku wycieczek kilkudniowych , 

 regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, 

 dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (numer polisy), 

 preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie 

finansowe wycieczki po jej zakończeniu (w przypadku wycieczek zagranicznych oraz zielonych 

szkół) - zał. nr 5. 

                                                        
1 Z wpisem o braku zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji 
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VI. Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki oraz opiekunów wycieczki.  

1. Kierownikiem wycieczki może być każda osoba pełnoletnia, wyznaczona przez dyrektora szkoły, 

która:  

 

 ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

 jest instruktorem harcerskim,  

 posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

 

             2.  Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

 opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki, zapoznanie z nimi 

uczestników oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,  

 ustalenie opiekuna (opiekunów) wycieczki,  

 prawidłowe wypełnienie karty wycieczki stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu,  

 złożenie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia karty wycieczki wraz z załącznikami:  

- w przypadku wycieczki jednodniowej najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy,  

- w przypadku wycieczki wielodniowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy,  

 zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki,  

 określenie zadań opiekunów wycieczki,  

  nadzór zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 

pomocy,  

 organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,  

 podział zadań wśród uczestników wycieczki,  

 dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

 przedstawienie rodzicom uczestników sprawozdania finansowego po zakończeniu imprezy.  

 

3.  Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:  

 współdziałanie z kierownikiem w pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki,  

 sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,  

 czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu przez wszystkich uczestników, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki,  

 

W razie niedopełnienia obowiązków przez kierownika wycieczki związanych z organizacją wyjazdu 

dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na wyjazd.  

 

4.    Liczba opiekunów w stosunku do liczby uczniów:  

 

  1/30 wyjście w ramach zajęć bez korzystania ze środków transportu, 

  1/15 wyjazd poza miasto, 

  1/ 8 wyjście w góry, 

  1/10 turystyka kwalifikowana, 

  1/20 kolonie. 
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5.  W przypadku krótkich wycieczek (np. do kina, teatru), z mniejszą liczbą uczniów, kierownik 

wycieczki może pełnić jednocześnie funkcję opiekuna grupy. 

 

6.  Wycieczki na teren parków narodowych oraz na wysokości powyżej 1000 m n. p. m. – mogą się 

odbyć tylko z udziałem uprawnionego przewodnika. 

 

7.  Wejście na kąpieliska i baseny, tylko z ratownikiem,  wymaga 1 opiekuna na 15 uczniów. 

  

8. Organizacja wycieczki rowerowej wymaga 1opiekuna na 10 uczniów (uczestnicy tylko powyżej 12 

lat, posiadający kartę rowerową).  

 

 

VII. Finansowanie wycieczek.  

Wycieczki mogą być finansowane ze środków: 

 

 pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce, 

 pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji działających na terenie 

szkoły, 

 wypracowanych przez uczniów, 

 przekazanych przez Radę Rodziców, 

 przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.  

 

 

VIII. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.  

 

1. Czynności przed rozpoczęciem podróży: 

 

 Sprawdzić obecność wyjeżdżających, według listy. 

 Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym 

uprawniające do przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej). 

 Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami 

lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane 

przez lekarza leki. 

 Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na 

uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy 

drzwiach. 

 Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia 

bezpieczeństwa. 

 W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać 

Policję ( tel. 997 ) . 
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2. Czynności w trakcie podróży: 

 

 Zabrania się: przemieszczania po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, blokowania 

zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży oraz naruszania 

wszelkich zasad bezpieczeństwa i kultury, a także regulaminów szkolnych, oraz 

 w czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) wchodzenia uczestników 

wycieczki na jezdnię i przechodzenia na drugą stronę jezdni. 

 Po każdym zakończonym postoju należy sprawdzić obecność. 

  Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład 

i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń. 

 

 

3. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku, lub innych zagrożeń. 
 

 

 W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru,  

ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem  

wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.  

 W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru 

telefonu komórkowego - 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 15.09.2015 
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załącznik nr 2 

 

 

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ................................................................................... ..........  

z kl.  …….. w organizowanej przez szkołę wycieczce do    ……………………………………………  

w terminie  ………………………….. . 

Biorę pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko 

wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki oraz oświadczam, że odbiorę je na własny koszt 

w przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki. 

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu 

imprezach.  Córka/syn może także brać udział w zajęciach sportowych.  

W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów 

medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka.  

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zaplanowanym programie wizyty. 

Jestem świadomy, że w razie rezygnacji mojego dziecka z wycieczki wpłacone pieniądze nie będą 

mi zwrócone. 

 

                                                                                                                                 

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

imię i nazwisko rodzica                                                               data i  podpis rodzica  
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załącznik nr 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

1. Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………..……………….. 

2. Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………….. 

3. PESEL……………………………………………………………………..……………. 

4. Nr leg. szkolnej ………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania…………………………………………………………………..… 

6. Telefon rodzica…………………………. komórkowy dziecka  …….………………… 

7. Zażywane leki (na stałe) ………………………..……………………………………… 

8. Uczulenia, alergie  …………………………………………………………………….. 

9. Przebyte choroby ………………………………………………………………………. 

10. Inne informacje o dziecku ……………………………………………………………… 

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

W przypadku choroby wyrażam zgodę na podawanie mojemu dziecku ……………………… 

lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza. 

 

 

……….……………….. 

Data i podpis rodziców 

 

 


