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Załącznik Nr 2 

do Statutu ZS24 

REGULAMIN WYCIECZEK 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu 

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

Nr 135, poz. 1516) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

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

z późniejszymi zmianami. 

3. 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.97.57.358). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek. 

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(z późniejszymi zmianami). 

 

I. Zasady ogólne 

1. Szkoła organizuje i prowadzi różnorodne formy działalności w zakresie 

krajoznawstwa i turystyki. 

2. Organizowanie wycieczek i innych form turystyki ma na celu: 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii, 

b) poznawanie kultury i języka innych państw, 

c) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego, 

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

e) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony 

środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów 

przyrody, 

f) podnoszenie sprawności fizycznej, 

g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów 

zagrożonych ekologicznie, 

h) upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, 

i) przeciwdziałanie patologii społecznej, 
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j) poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, 

stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

II. Rodzaje wycieczek  

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących 

formach: 

a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli 

w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach 

danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, 

b) wycieczki turystyczno – krajoznawcze, w których udział nie wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych, 

c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje, 

konkursy, 

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział  

wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 

e) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie 

jak „zielone szkoły”, szkoły zimowe czy szkoły ekologiczne - zwane 

dalej "imprezami", 

f) wycieczki klasowe - niezwiązane bezpośrednio z realizacją podstawy 

programowej.  

2. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, 

o których mowa w pkt. 1 pkt a) do e).  

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w pkt.2, 

wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

4. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 3, zawiera w szczególności:  

a) nazwę kraju, 

b) czas pobytu, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-09-2016&qplikid=77#P77A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-09-2016&qplikid=77#P77A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-09-2016&qplikid=77#P77A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-09-2016&qplikid=77#P77A3
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c) program pobytu, 

d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich 

wieku. 

5. Ze względu na czas trwania wycieczki, wyróżnia się: 

a) jednodniowe trwające od kilku do kilkunastu godzin, 

b) dwu – lub kilku dniowe z noclegami poza miejscem zamieszkania. 

6. Ze względu na rodzaj podróżowania uczniowie biorą udział 

w wycieczkach: 

a) pieszych, 

b) tramwajem, 

c) autobusem, 

d) rowerem, 

e) koleją, 

f) statkiem. 

III. Zasady organizacji wycieczek  

1. Ustala się następujące zasady uczestnictwa uczniów w wycieczkach 

i imprezach turystyczno – krajoznawczych: 

a) uczestnictwo jest dobrowolne z wyjątkiem udziału w wycieczkach 

przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, 

b) wycieczka/impreza jest dla ucznia nagrodą i przywilejem, 

c) wycieczka, impreza kilkudniowa nie może trwać dłużej niż 7 dni, 

w tym 5 dni roboczych, ograniczenie czasowe nie dotyczy obozów 

sportowych i turystyki kwalifikowanej, 

d) uczniowie uczestniczący w wyjazdach na ”zieloną szkołę” realizują 

program edukacyjny oraz profilaktyczno – zdrowotny lub 

ekologiczny, 

e) każda klasa w danym roku szkolnym ma do dyspozycji 

maksymalnie 4 dni na organizację wycieczek klasowych 

niezwiązanych bezpośrednio z realizacja podstawy programowej 

realizowanych w trakcie zajęć lekcyjnych, 

f) wycieczki edukacyjne organizowane w granicach miasta Wrocławia 

i okolicy organizuje się zazwyczaj po 3 godzinie lekcyjnej, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-09-2016&qplikid=77#P77A3
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g) w wycieczkach rowerowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie 

posiadający kartę rowerową, 

h) szkoła organizuje wyjazdy/wyjścia/imprezy dla danej klasy jeżeli 

liczba uczniów wyrażających chęć uczestnictwa wynosi co najmniej 

75% uczniów danej klasy, 

i) szkoła może organizować wyjazdy/wyjścia/imprezy 

międzyklasowe, 

j) szkoła może organizować wyjazdy/wyjścia/imprezy we współpracy 

z innymi szkołami. 

2. W szkole obowiązują następujące zasady sprawowania opieki nad 

uczniami w trakcie wycieczek i imprez: 

a) opiekę wychowawczą na wycieczkach sprawują: kierownik 

wycieczki oraz opiekunowie grup, 

b) kierownikiem wycieczki może być tylko nauczyciel, 

c) opiekunem grupy może być każda osoba pełnoletnia – 

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 

d) 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, 

e) w trakcie wycieczek przedmiotowych realizowanych w obrębie tej 

samej miejscowości dopuszcza się opiekę jednego nauczyciela dla 

grupy 20 uczniów, przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji, 

f) opiekę nad uczestnikami wycieczek wyjazdowych poza 

miejscowość, która jest siedzibą szkoły – sprawuje jeden opiekun 

dla grupy15 uczniów, 

g) opiekę nad uczestnikami wycieczek rowerowych sprawuje jeden 

opiekun dla grupy do 10 uczniów, 

h) w trakcie wycieczek rowerowych należy uwzględnić długość 

dziennych odcinków trasy- do 25km, 

i) opiekę nad uczestnikami wycieczek górskich sprawuje jeden 

opiekun dla grupy do 10 uczniów,  
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j) wycieczki górskie powyżej 1000m n.p.m. prowadzi przewodnik 

górski, 

k) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, 

śnieżycy i gołoledzi.  

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek szkolnych pełnego 

bezpieczeństwa dopuszcza się przydzielanie dodatkowych opiekunów 

spośród nauczycieli lub pracowników szkoły jeśli dyrektor placówki wyrazi 

zgodę. 

4. W miarę możliwości organizacyjnych kierownik wycieczki stara się 

zapewnić dodatkowych opiekunów spośród rodziców i innych osób 

pełnoletnich, współpracujących ze szkołą, jeśli dyrektor placówki wyrazi 

zgodę. 

5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających 

się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo 

opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć 

koszty związane z udziałem w niej dziecka. 

6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce lub imprezie 

organizowanej w dniach i godzinach zajęć szkolnych mają obowiązek brać 

udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wicedyrektora. 

7. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego 

dziennika lekcyjnego oraz wywiesza na tablicy informacyjnej w pokoju 

nauczycielskim. 

8. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych. 

9. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad 

przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie 

z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania. 

10. W przypadku nie przestrzegania przez ucznia zakazu palenia papierosów, 

picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających 

zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora 

szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na koszt własny. 
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Rodzicom nie przysługuje zwrot kosztów za niezrealizowaną część 

programu wycieczki.  

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednio przepisy regulujące prace szkoły. 

IV. Kierownik wycieczki i opiekunowie 

1. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy: 

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich 

uczestników, 

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu 

wycieczki lub 

d) imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

e) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnienie warunków do ich przestrzegania, 

f) określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa nad przydzieloną grupą 

uczniów, 

g) zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy, 

h) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla 

uczestników, 

i) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce, 

j) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 

organizację wycieczki lub imprezy, 

k) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego 

wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 

2. Ponadto kierownik wycieczki: 

a) uzyskuje pisemną zgodę rodziców na udział ucznia w wycieczce, 

b) powiadamia rodziców uczniów o terminie wyjazdu 

z uwzględnieniem miejsca i godziny zbiórki przez wyjazdem oraz 

godziny i miejsca powrotu z wycieczki, 

c) sporządza dokumentację wycieczki, 

d) czuwa nad sprawnym organizacyjnym przygotowaniem wycieczki 

i  jej przeprowadzeniem, 
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e) uzyskuje informacje o stanie zdrowia ucznia, jeżeli wymaga tego 

charakter wycieczki, 

f) weryfikuje listę obecności uczestników i przekazuje informację 

o obecnych i nieobecnych uczniach do wicedyrektora, 

g) dostarcza w następnym dniu zaktualizowaną listę obecności do 

sekretariatu szkoły, 

h) przedstawia dyrektorowi szkoły zwięzłe, ustne sprawozdanie 

z przebiegu wycieczki, 

i) dokonuje rozliczenia finansowego z wycieczki, 

j) przedstawia uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) rozliczenie 

finansowe. 

3. Obowiązki opiekuna: 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, 

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu 

i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez 

uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

d) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom, 

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

4. Kierownik i opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie 

wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych 

im dzieci. 

5. W przypadku wyjazdu poza Wrocław nauczyciele powinni posiadać 

pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten 

stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą. 

6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden 

z nich powinien być nauczycielem. 

V. Finansowanie wycieczek 

1. Plan finansowy musi określać: 

a) sumaryczny koszt wycieczki określający wszystkie przewidywane 

koszty organizacyjne i programowe, w tym koszt udziału 

w imprezie, wycieczce kierownika oraz opiekunów; 

b) koszt udziału jednego uczestnika wycieczki. 
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2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do 

pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie, 

wycieczce jest finansowany z innych określonych przepisami źródeł. 

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, 

a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia w całości 

lub części strat, jakie powstały z tego tytułu.  

4. W przypadku celowych zniszczeń lub uszkodzeń dowiedzionych przez 

poszkodowanego dokonanych przez ucznia: 

a) powyżej 13 roku życia - ciężar naprawienia szkody ponoszą 

rodzice; 

b) poniżej 13 roku życia - ciężar naprawienia szkody ponosi osoba 

sprawująca opiekę nad małoletnim, lecz tylko wtedy, gdy opieki tej 

nie wykonywała starannie. 

5. Jeżeli kilku uczniów ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. 

6. W sytuacjach losowych wymagających dodatkowych wydatków spoza 

planu finansowego, każdorazowo kierownik musi ustalić je z rodzicami, 

a rodzice są zobowiązani do ich zwrotu kierownikowi w ciągu 3 dni od 

powrotu uczestników. 

VI. Dokumentacja wycieczek 

1. Przez dokumentacje wycieczki rozumie się: 

a) Karta wycieczki wraz z harmonogramem wycieczki – 

Załącznik nr 1; 

b) Lista uczestników wycieczki  wraz z opiekunami – Załącznik nr 2; 

c) Pisemna zgoda rodziców  wraz z regulaminem zachowania się 

uczniów podczas wycieczki – Załącznik nr 3; 

d) Plan finansowy wycieczki – wzór – Załącznik nr 4; 

e) Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – wzór – 

Załącznik nr 5. 

2. Kompletna dokumentacja wycieczki (za wyjątkiem ppkt. e)) w 2 

egzemplarzach winna być złożona w sekretariacie szkoły w terminie minimum 

na 3  dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.  
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3. Kierownik wycieczki wywiesza/dołącza do dziennika listę uczestników oraz 

listę uczniów, którzy powinni uczestniczyć w zajęciach z wyznaczoną klasą 

w pokoju nauczycielskim, minimum 1 dzień przed wyjściem\wyjazdem. 

4. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić 

zgodę dyrektor szkoły lub jego zastępca. 

5. Kierownik wycieczki w ciągu 2 tygodni dołącza do dokumentacji Rozliczenie 

finansowe wycieczki wraz z fakturami/kopiami faktur. 

6. Wychowawcy uczniów na podstawie kopii rozliczenia przekazanej przez 

kierownika wycieczki przedstawiają ww. rozliczenie na najbliższym zebraniu 

z rodzicami. W przypadku wycieczki organizowanej po ostatnim zebraniu 

rozliczenie przedstawia się na pierwszym spotkaniu w kolejnym roku 

szkolnym, a w przypadku ostatnich klas rozliczenie udostępnia się rodzicom 

w sekretariacie szkoły. 

7. Dokumentacja wycieczek jest przechowywana w sekretariacie szkoły. 

 

 


