
 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH I WYJŚĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO   

W KĘTRZYNIE 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie warun-

ków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-

stwa i turystyki (Dz. U 2018. poz.1055 z póź. zm.) 

 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.2003.6.69 zpóźn.zm. ) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2017.1260 t.j.) 

 

I. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK, WYJŚĆ 

 

1.  Szkoła może organizować dla uczniów  różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 

2.  W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami 

 i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3.  Organizowanie przez szkoły 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 sprawno-

ści 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. 

 

4.  Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności  

w ramach odpowiednichzajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 

okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 



 

   

5.  Organizowanie krajoznawstwa i turystki odbywa się w następujących formach: 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzu-

pełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jedne-

go 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 śro-

dowisku 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 tury-

styczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych  

- zwanych dalej "wycieczkami", 

4) wyjść na imprezy, zawody sportowe, seanse kinowe, spektakle teatralne, wystawy, kon-

kursy itp. organizowane na ternie miasta Kętrzyn. 

 

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

7. Zamierzenia organizacyjne wycieczek powinny być uwzględnione w planie wychowawczym 

poszczególnych klas. 

8.Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

9. Dla uczniów klas I-II mogą być organizowane przede wszystkim jednodniowe wycieczki 

przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego woje-

wództwa i regionu geograficzno - turystycznego. 

10. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z realizowanego programu, uczniowie klas 

młodszych mogą uczestniczyć w wycieczkach na terenie kraju. 

11. Dla uczniów klas III dopuszcza się organizowanie wycieczek kilkudniowych. 

12. Dla klas IV-VIII mogą być organizowane kilkudniowe wycieczki przedmiotowe, krajo-

znawczo-turystyczne oraz specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne na terenie swo-

jego województwa, regionu geograficzno-turystycznego, kraju lub za granicą. 

13. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział  

w wycieczkach i wyjściach, a organizatorzy tych wycieczek i  wyjść powinni zapewnić im 



 

 warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności. 

14.Udział uczniów małoletnich w wycieczkach, zawodach sportowych , konkursach wymagapi-

semnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wzory zgód określają załączniki  nr 4,  

nr 6  do niniejszego regulaminu. Zgoda nie jest wymaga w przypadku pozostałych wyjść. 

15.Wycieczka   powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organiza-

cyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwie-

dzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu. 

16. Szkoła organizująca wycieczkę/wyjście  zobowiązana jest do zapewnienia opieki jej uczest-

nikom. 

17.Program, skład uczestników oraz kierowników i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor 

szkoły lub jego zastępca. Wzór karty wycieczki określa załącznik nr 1 do niniejszego regulami-

nu. 

18.Wypełnioną dokumentację wycieczki (kartę wycieczki, program wycieczki, listę uczniów 

biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzi-

ców/opiekunów prawnych  ucznia wycieczki, numer PESEL) należy dostarczyć dyrekcji  

na  tydzień przed planowanym wyjazdem. 

19. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub jego zastępca. 

20.  Opiekunem wyjścia jest nauczyciel szkoły. 

21.W przypadku wyjścia na zawody sportowe, konkursy należy wypełnić kartę zgłoszenia wyj-

ścia na konkurs/zawody i przekazać do zatwierdzenia dyrektorowi lub jego zastępcy na dwa dni 

przed planowanym wyjściem. Wzór karty wyjścia określa załącznik nr 3 do niniejszego regula-

minu. 

22. Jako środki transportu dopuszcza się:  

a)wynajęty autokar, 

b)pociąg, 

c) środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej. 

23. O planowanej w danym roku szkolnym wycieczce zagranicznej należy poinformować dyrek-

tora placówki do 30 września. 

24.  W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, 



 

2) kierownik wycieczki 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 pozio-

mie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

25. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników peda-

gogicznych szkoły. 

1) w  zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba-

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły, 

2)w przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej,  kierownik i opieku-

nowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające 

bezpieczną realizację programu wycieczki. 

26.  Kierownik wycieczki: 

       1) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna, 

2) zaleca się, aby kierownik i opiekunowie,w trakcie organizowanej wycieczki, posiadali 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

3) przed planowanym wyjazdem musi zapoznać się z przepisami prawnymi regulującymi  

organizację wycieczek  oraz ściśle ich przestrzegać w trakcie wycieczki, 

4) przed planowanym wyjazdem uzyskuje zgodę dyrekcji na organizację wycieczki. Termin 

wycieczki krajowej  ustala z dyrektorem nie później niż 10 dni przed wyjazdem. Planowaną 

wycieczkę zagraniczna zgłasza do 30 września bieżącego roku szkolnego, 

5) opracowuje program i harmonogram wycieczki.  

Program wycieczki (imprezy) powinien:  

a) zawierać cele edukacyjne wycieczki, 

b) program wycieczki, 

c) być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych 

uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycz-

nego muszą uwzględniać kondycję uczestników), 

d) obejmować cały czas pobytu na wycieczce.  

6) wypełnia oraz przedkłada dyrekcji kartę wycieczki w celu zatwierdzenia; jeżeli jest 

przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów, 

7) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców. 

 



 

Regulamin wycieczki  powinien zawierać następujące elementy:  

a) nazwa wycieczki, 

b) organizator (adres, kontakt imienny), 

c) termin, 

d) trasa (wycieczka kilkudniowa rozpisanana poszczególne dni), 

e) odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, komu wpłacać), co w ramach odpłatności 

uczestnik będzie miał zagwarantowane), 

f) wymagania zdrowotne, 

g) wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru, 

h) zasady obowiązujące na wycieczce, 

8)  powinien zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki  

oraz  sprawować nadzór w tym zakresie, 

9) zapoznaje  uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki  

do ich przestrzegania, 

10) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, zaznajamia jej uczestników z zasadami bez-

piecznego przebywania nad wodą, 

11) nadzoruje  zaopatrzenie uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz zabezpiecza  

posiadanie apteczki pierwszej pomocy, 

12) organizuje transport, wyżywienie i nocleg dla uczestników, 

13) na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową  kierownik wycieczki ma obo-

wiązek zgłosić na policję prośbę o kontrolę pojazdu, 

14) posiada przy sobie listę wszystkich uczestników z numerami telefonu rodzi-

ców/opiekunów prawnych  i numerem PESEL.  W przypadku wycieczki zagranicznej z nu-

merami dowodu/paszportu, 

15) udziela  natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnychsytuacjach wzywa 

pogotowie oraz powiadamia rodziców (prawnychopiekunów) i dyrektora szkoły, 

17) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnieniaopieki i bezpieczeństwa uczniom, 

18) dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 

19)dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

20) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończe-

niu.Pisemną informację składa do dyrektora szkoły najpóźniej 3 dni od dnia zakończenia 



 

wycieczki (załącznik nr 10   do niniejszego regulaminu), natomiast rodzicom przekazuje 

 informację na najbliższym zebraniu, 

21) uzyskuje informacje o stanie zdrowia uczestników i zażywanych lekach, 

22) przechowuje pełną dokumentację wycieczki  przezokres  3 lat. 

27 .  Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i prze-

strzegania jej regulaminu, 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

28. Opiekun wyjścia: 

1) zgłasza wyjście dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły minimum dzień przed jego pla-

nowaniem, 

2) wpisuje wyjście do „Zeszytu wyjść” z podaniem: daty, miejsca wyjścia/zbiórki, ram cza-

sowych,celu/programu wyjścia, ilości uczestników oraz klasy, do której  uczęszczają, podpi-

su opiekunów, podpisu dyrektora. W przypadku wyjścia na zawody sportowe, konkursy  

dodatkowowypełnia kartę zgłoszenia na konkurs/ zawody sportowe, 

3) podaje informację wychowawcy o nieobecności uczniów uczestniczących w zawodach 

sportowych/konkursach poprzez dziennik LIBRUS, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami od momentu wyjścia ze szkoły, do momentu powrotu  

do szkoły, 

5) zapewnia warunki do  realizacji programu wyjścia, 

6) w razie potrzeby organizuje transport, 

7) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

8) odbiera zgody od rodziców/ prawnych opiekunów uczniów (w przypadku zawodów spor-

towych i konkursów) i dołącza je do karty zgłoszenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest  

do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia ze szkoły. 

 

 



 

29. Obowiązki uczestnika wycieczki/wyjścia:  

1) przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem, 

2) swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki, 

3) poinformować opiekuna wycieczki/wyjścia o ewentualnym złym samopoczuciu, 

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

5) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków 

oraz innych środków odurzających, 

6) w środku transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 

7) bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym, 

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

9) nie zaśmiecać pojazdu, 

10) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

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

12) dbać o higienę i schludny wygląd, 

13) nie oddalać się od miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna, 

14) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać  

postanowień i regulaminów tych obiektów, 

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

16) pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników, 

17) wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeń-

stwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartymi 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

18) w przypadku naruszenia przez ucznia pkt. 5. regulaminu zawiadamia się jego rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie)  

zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku  

konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosz-

tami obciążani są rodzice/prawni opiekunowie. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. W czasie wycieczek/wyjść nauczyciel nie może podawać uczestnikom żadnych leków. 

2. Zasady bezpieczeństwa w czasie  korzystania ze środków komunikacji: 

a) wycieczka autokarowa – kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania 

miejsc. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu. Opiekun wsiada ostatni 



 

 i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecno-

ści. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedząna wyznaczonych miejscach. Przy wysiadaniu  

z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, 

aby nie przebiegała przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze  

i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni- sprawdza autokar. Po wyjściu z autobusu 

należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności. 

b) jazda pociągiem, autobusem miejskim i tramwajem w porozumieniu z kierownikiem pojazdu. 

Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela 

dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. Jeden opiekun wsiada ostatni.  

W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zacho-

wać porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna- pierwszy wysiada opiekun i na 

peronie ustawia młodzież. Kierownik wysiada ostatni, sprawdza przedziały. Po uformowaniu 

grupy sprawdza listę obecności.  

3.Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach:  

a) wyjść poza teren szkoły,w obrębie miasta, obowiązuje 1 opiekun na 30 osób,  

b)  specjalistycznych  wycieczkach krajoznawczo –turystycznych – 1 opiekunów  na 10 osób,  

c) autokarowych – 1 opiekun na 15 osób,  

d) pociągami- 1 opiekun na 7 osób, 

e) jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien 

być dodatkowy opiekun zajmujący się uczniem niepełnosprawnym. 

4. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.  

Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki 

rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.  Długość trasy i tempo należy dostosować  

do najsłabszego uczestnika wycieczki. W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 ro-

werów. W przypadku  kilku grup odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 200 me-

trów. Jeden z opiekunów ma obowiązek jechać na końcu grupy. 

5.Opiekun zajęć i wycieczek sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 

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

6. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bez-

piecznego przebywania nad woda lub w górach. 

7. Pływanie na kajakach, łodziach może odbywać się tylko wtedy, jeśli wcześniej było zaplano-

wane w programie wycieczki, pod opieką ratownika- instruktora sportów wodnych i przy  

zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach prawnych. 



 

8. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek/wyjść podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

9. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą  kąpać się, pływać lub uprawiać sport lub rekre-

ację wyłącznie na obszarach wodnych, o których mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U z 2016 r. poz. 656 oraz  

z 2017 r. poz.1566). 

10.  Kąpiącym się uczniom zapewnia się stały nadzór ratownika wodnego lub ratownikówwod-

nych  i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły . 

11. Kajaki i łodzie i inne obiekty pływające, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wypo-

saża się w sprzęt ratunkowy. 

12. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz 

posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

13. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków i innych obiektów pływających podczas  

silnych wiatrów, burzy i deszczy nawalnych. 

 

III.            FINANSOWANIE WYCIECZEK 

1. Wycieczki finansowane są ze składek uczestników.  

2. Wycieczki mogą być finansowane ze środków przekazanych przez Radę Rodziców a także 

osoby fizyczne i prawne. 

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

kosztów.  

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie wycofali tę 

deklarację, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.  

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych 

 z nią związanych.  

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej/wyjściu  organizowanej 

w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dy-

rektora.  



 

2. Listę tych uczniów wychowawca przesyła poprzez dziennik LIBRUS wychowawcy klasy,  

do której został dołączony uczeń. 

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczest-

ników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.  

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

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

5. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni być objęci ubezpieczeniem  

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jest obowiązkowe ubezpieczenie NNW 

 na wycieczki  krajowe. 

6. Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bez-

pieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kie-

rownika wycieczki (opiekunów wyjść) i opiekunów oraz do przestrzegania regulaminu wyciecz-

ki.  

7. W przypadku niepodpisania przez  rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia (zał. nr4, 

6 ) dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce/wyjściu.  

8. Wycieczkaklasowa  nie może się odbyć, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 75% licz-

by uczniów danej klasy. 

9. Wycieczka zagraniczna może być organizowana międzyoddziałowo. 

10. Wycieczka międzyoddziałowa, w której udział zadeklarowało mniej niż 75 % uczniów danej 

klasy, może trwać maksymalnie dwa dni. 

11. Wycieczki  klasowemogą trwać od 1 do 5 dni.  

12. Wycieczki mogą być organizowane w dni od poniedziałku do piątku. 

13. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor 

szkoły. 

14. Traci moc regulamin z dnia 10 września  2016 r. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Załączniki: 

nr 1 – Karta wycieczki  

nr 2- Lista uczestników wycieczki 

nr 3 – Karta wyjścia na konkursy/zawody sportowe 

nr 4- Zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na wyjście 

nr 5-Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych 

nr 6 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

nr 7- Regulamin wycieczki 

nr 8 -Regulamin wycieczki rowerowej 

nr 9 –Oświadczenie uczestników 

nr 10 – Rozliczenie wycieczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp2sulejowek.neostrada.pl/regulaminy/karta_wycieczki.doc
http://www.sp2sulejowek.neostrada.pl/regulaminy/rozliczenie.doc
http://www.sp2sulejowek.neostrada.pl/regulaminy/wycieczka_rowerowa.doc
http://www.sp2sulejowek.neostrada.pl/regulaminy/regulamin_wycieczki_gorskiej.doc


 

Załącznik nr 1  

 

KARTA WYCIECZKI 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: .................................................................................. 

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

Cel wycieczki: ................................................................................................................................. 

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

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

Nazwa kraju
1)

/miasto/trasa wycieczki: 

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

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

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

Termin: ............................................................................................................................................. 

Numer telefonu kierownika wycieczki: ........................................................................................... 

Liczba uczniów: ........................, w tym uczniów niepełnosprawnych: .......................................... 

Klasa: ............................................................................................................................................... 

Liczba opiekunów wycieczki: ......................................................................................................... 

Środek transportu: ........................................................................................................................... 

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

________________________ 
1)

Dotyczy wycieczki za granicą. 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa 

i trasa 

powrotna 

Szczegółowy 

program 

wycieczki od 

wyjazdu do 

powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego 

i żywieniowego 

oraz przystanki 

i miejsca 

żywienia 

     

     

     

     

 



 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

......................................................... 1. ............................................................................. 

(imię i nazwisko oraz podpis) 2. ............................................................................. 

 
3. ............................................................................. 

 
4. ............................................................................. 

 
5. ............................................................................. 

 
6. ............................................................................. 

 
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

ZATWIERDZAM 

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

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

Nazwisko i 

imię  

Pesel  Numer dowo-

du/paszportu* 

Adres  Telefon kontaktowy  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

*- w przypadku wycieczek zagranicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

KARTA WYJŚCIANA KONKURS/ZAWODY SPORTOWE 

 

Nazwa konkursu/ zawodów……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Miejsce  konkursu/zawodów………………………………………………………………… 

Termin…………………………………… 

Godzina wyjścia…………………………. 

Godzina powrotu………………………… 

Klasa/grupa……………............................ 

Liczba uczestników……………………… 

Cel/program wyjścia……………………………………………….............. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wy-

cieczkach/konkursach, zawodach sportowych. 

 

Opiekunowie grupy                                         

(Imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

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

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

…………………………………. 

 

 



 

Lista uczestników konkursu/zawodów 

l.p. Nazwisko i imię ucznia      klasa Telefon do rodziców 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Zatwierdzam   

 

…………………..       

Pieczęć i podpis wicedyrektora szkoły                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

Zgoda rodziców lub opiekuna prawnego 

Stwierdzam, że moje dziecko …………………………………………  

(nazwisko i imię)  

jest zdrowe i może uczestniczyć w zawodach/konkursie  

……………………….………………………………………………………………… 

                                               (nazwa zawodów/konkursu)   

w dniu …………………………..…………………………………...  

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

(miejscowość i data)                                                                           (podpis rodziców ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę 

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

Miejsce i przewidywana godzina powrotu  z wycieczki 

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

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego 

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

Przewidywana trasa wycieczki 

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

Jednocześnie  informuję, iż  Państwa dziecko zostało zapoznane  z  regulaminem i harmonogra-

mem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. 

 

 

……………………., dnia ……………..…….               ……....………………………… 

podpis kierownika wycieczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

  

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

w wycieczce, która odbędzie się w dniach/dniu* ………………………do 

…………………........... organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiej-

skiego w Kętrzynie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jemu bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miej-

scem rozwiązania wycieczki a domem oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwska-

zań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

 Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez  

moje dziecko  w  trakcie  trwania  wycieczki. 

 Wyrażam/nie  wyrażam  zgodę/y* na podejmowanie  decyzji  związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka  przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie 

nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

 Wyrażam zgodę na przeszukanie bagażu oraz pokoju mojego dziecka w trakcie trwania  

wycieczki w razie podejrzenia o posiadanie bądź zażywanie niedozwolonych substancji (narko-

tyki, alkohol, papierosy, substancje odurzające). 

 Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przy-

padku znalezienia bądź zażywania wyżej wymienionych substancji oraz gdy zachowanie   

dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.   

PESEL DZIECKA   …………………………..                           

 

 

……………………….., dnia  ..…………………               ………………………... 

*niepotrzebne skreślić                                                                 podpis rodzica       

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

 

REGULAMIN WYCIECZKI 

 

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Relacje uczeń – uczeń 

- szanujemy potrzebę prywatności, 

- pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność’, 

- dbamy o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobco-

wany, 

- nie stosujemy przemocy, 

- uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat. 

3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń: 

- szanujemy się nawzajem, 

- uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów. 

4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

- zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w Szkole  

Podstawowejnr 1 w Kętrzynie oraz bezwzględnie się do nich stosować, 

- zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki, programem wycieczki  oraz bez-

względnie ich przestrzegać, 

- wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych 

przez organizatorów (opiekun, kierownik, pilot, przewodnik i kierowca), 

- zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może 

mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób! 

- nie oddalać się od grupy, 

- przestrzegać zasad: poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego, 

- informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących za-

grażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki, 

- zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia, 

- dostosowywać się doregulaminów obowiązujących w obiektach muzealnych, 

- dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa, 

- kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób, 

- pomagać kolegom słabszym, mniej sprawnym. 

- Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywa-

nia narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeń-

stwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w we-

wnątrzszkolnym systemie oceniania. 

W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu zawiadamia się jego rodziców (praw-

nych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są 



 

do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt . W przypadku konieczno-

ści wezwania karetki w związku z naruszeniem regulaminu kosztami obciążani są rodzice 

(prawni opiekunowie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 8 

 

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ 

1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca  postoju.  

2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie. 

3. Każdy uczestnik wycieczki ma na sobie kamizelkę odblaskową i kask ochronny. 

4. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15 

osób. 

5. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić min. 200 metrów. 

6. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, chyba że poruszają się  

w terenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.    

7. Odległości między rowerami powinny być takie , aby możliwe było bezpieczne hamowanie- 

2-3 metry, ale nie więcej ni 5 metrów. 

8. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprze-

dzać. 

9. Osoby nie umiejące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać ma końcu. 

10. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10-15 km, ale nie jest to normą  

i zależy od możliwości grupy. 

11. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie wła-

snym tempem. 

12. Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia. 

13. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu  każdy uczestnik powinien poinformować kierow-

nika. 

14. Podczas jazdy w lesie należy zwracać szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie. 

15. Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błot-

ników. 

16. Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzę z długimi rękawami, założyć czapkę;  

ze względu na kleszcze wskazane środki chemiczne. 

17. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i usunąć w celu uniknięcia 

poważniejszej awarii. 

18. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy. 

19. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: 

oświetlenie, odblaski, dzwonek, błotniki, pompka, zamknięcie, narzędzia do naprawy rowe-

rów, itp. 

20. Przed jazdą należy rower nasmarować i skontrolować dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.  

21. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka. 

22. Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych. 

23. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeń-

stwu jazdy czy życiu. 

24. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać następujące ważne dokumenty: legitymację  

i kartę rowerową. 

25. Ostatni w szyku ostrzega jadących z przodu o nadjeżdżających pojazdach. 

26. Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego za-

mieszkania. 

27. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować konsekwencje w postaci ob-

niżenia oceny z zachowania.   

 



 

ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z REGULAMINEM WYCIECZKI I JEJ PROGRAMEM Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 10 

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI  

 

Wycieczka szkolna do ………………………………………………………… 

zorganizowana w dniu....…………...................…przez………………............................. 

 

I. Dochody 

1.   Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł 

2.    Inne wpłaty……………………………………………………………………………. 

 Razem dochody: ……………………………… 

II. Wydatki 

1.   Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………………. 
2.   Koszt noclegu:………………………………………………………………………… 

3.   Koszt wyżywienia:……………………………………………………………………. 

4.   Bilety wstępu:  do teatru:……………………………. 

    do kina:……………………………… 

    do muzeum:…………………………. 

    inne:…………………………………. 

5.    Inne wydatki (jakie):…………………………….......................................................... 

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

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

 Razem wydatki:………………………………………. 

Koszt wycieczki  na jednego uczestnika: ………………… 
Pozostała kwota w wysokości ……………………zł  
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
  (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.) 

 

 Kierownik wycieczki 

 

………………………. 

                                                                                                        /podpis/ 

 


