
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH 

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 

 
I. Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 

2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły       

i placówki krajoznawstwa i turystyki /Dz.U. Nr 135, poz. 1516/, z uwzględnieniem poniższych aktów 

prawnych:  

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz.U. z 2001r., Nr 81, poz. 889 ze zmianami/  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” /Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908   
ze zmianami/ 

 Rozporządzenia 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. z 1997r., Nr 57, poz. 358/ 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002roku w sprawie 

warunków bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. z 2002r., 

Nr 6, poz. 69/.   

II.   1.  Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach  zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

      2.  Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:   

a) wycieczki przedmiotowe /także wyjazdowe imprezy sportowe, konkursy/,   

b) wycieczki krajoznawczo- turystyczne /jedno, dwu lub trzydniowe/,   

c) wycieczki turystyki kwalifikowanej   

d) imprezy krajoznawczo- turystyczne /biwaki, rajdy, zloty/   

e) wycieczki zagraniczne /ich organizację regulują odrębne przepisy/.   

Ad a) – wycieczki przedmiotowe organizuje nauczyciel, zgłasza wyjście klasy i robi adnotację w  

zeszycie wyjść. W przypadku dalszych wyjść, np. do lasu, na cmentarz itp. należy zgłosić to  

dyrektorowi szkoły przynajmniej 1 dzień wcześniej oraz zapewnić opiekę drugiej osoby dorosłej.  

Jeżeli dyrektor szkoły wyrazi zgodę, zaplanowana wycieczka może zostać zrealizowana. 

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

uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

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

w wycieczkach/ imprezach, a organizator powinien zapewnić optymalne warunki z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.   

 
III. Dokumentację wycieczki/ imprezy stanowią:   

karta wycieczki lub imprezy /wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 25 maja 

2018r. – wymóg dotyczący karty wycieczki lub imprezy zatwierdzanej przez dyrektora  szkoły dotyczy 

wszystkich form wycieczek i imprez /tak krajowych, jak i zagranicznych/,   

zgody rodziców/ prawnych opiekunów w y r a ż o n e  w  f o r m i e  p i s e m n e j  na uczestnictwo 

w wycieczce/ imprezie niepełnoletnich  uczniów /z wyjątkiem  wycieczek  przedmiotowych 

organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych/,   

dołączona do karty wycieczki lista uczniów biorących udział w wycieczce, zawierająca imię i nazwisko 

ucznia, telefon rodzica lub rodziców ucznia, listę podpisuje dyrektor 

 regulamin danej wycieczki/imprezy,   

 program i harmonogram wycieczki/ mprezy,   



zadania opiekuna wycieczki/ imprezy,   

po zakończeniu wycieczki/ imprezy – sprawozdanie /podsumowanie, ocena stopnia realizacji                   

programu wycieczki/   

w przypadku wycieczki zagranicznej dyrektor zgłasza to właściwym organom i w karcie                      

wycieczki musi znaleźć się właściwa adnotacja organu prowadzącego szkołę i organu  

sprawującego nadzór pedagogiczny /kuratorium oświaty/.   

IV. Zasady organizacji wycieczek/ imprez szkolnych:   

 dyrektor szkoły rokrocznie powołuje zespół, którego zadaniem  jest zebranie  informacji nt. tras 

wycieczek, opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu i przekazanie  w/w informacji do 

sekretariatu szkoły /dotyczy wycieczek krajoznawczo- turystycznych/;   

dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce bądź innej  

imprezie dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły; w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być też 

osoba niebędąca pracownikiem pedagogicnym szkoły, wyznaczona przez dyrektora  

kierownikiem wycieczki turystyczno- krajoznawczej może być nauczyciel, który ukończył kurs  

kierowników szkolnych lub posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek,  

instruktora turystyki kwalifikowanej;   

 kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika  

turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej bądź osoba  

posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu;   

 

liczba opiekunów uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca i rodzaju środka  

lokomocji; przy ustaleniu liczby opiekunów należy uwzględnić ich doświadczenie i umiejętności  

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy, sposób zorganizowania wycieczki;  w 

przypadku nieuwzględnienia przez kierownika wycieczki/ imprezy w/w aspektów dyrektor  

szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki;   

kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających  

bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki/ imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym  

przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa;   

kierownik i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno-krajoznawczych  

zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-   

epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a także  

przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz  

oświatowych, administracyjnych i samorządowych;   

kierownik i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz posiadać  ze 

sobą apteczkę pierwszej pomocy;   

wszyscy uczestnicy wycieczek szkolnych i imprez turystyczno- krajoznawczych zobowiązani są do  

bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania  

poleceń kierownika i opiekunów;  

Każda wycieczka lub impreza zaczyna się i kończy na terenie szkoły.   

 

 

 

 

 

 



V.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MENiS w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły 

krajoznawstwa i turystyki.   

Załącznik 1 – Zalecane normy bezpieczeństwa 

Załącznik 2 – Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez 

Załącznik 3  – wzory dokumentów   

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Regulamin dostępny w sekretariacie szkoły. 



                             ZALECANE NORMY BEZPIECZEŃSTWA               Załącznik 1   

 

 
/wycieczki turystyczno- krajoznawcze: autokarowe, piesze, w góry;   

przedmiotowe, rowerowe, turystyki kwalifikowanej/ 

 

 
Wycieczki turystyczno krajoznawcze:   

 

 liczebność grupy: 1 opiekun na 15 uczniów;   

 miejsca przy drzwiach zajmują opiekunowie;   

 autokar musi być oznakowany – tablica Przewóz dzieci;   

 kierowca powinien  posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy  zawodowego   
oraz potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu /ważne przez 6 miesięcy/;   

 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych 

parkingach;   

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;  

 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy /nie mogą chodzić po autokarze, 

siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itp./;   

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

 w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem- lewą stroną drogi, pojedynczo,  

ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;   

 ubiór uczestników wycieczki powinien być odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych.   
 

 
Wycieczki przedmiotowe: do lasu:   

 

w lesie należy poruszać się po wyznaczonych ścieżkach, a w parkach narodowych lub krajobrazowych   
po oznakowanych szlakach turystycznych; wskazana jest znajomość terenu;   

przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się   
po drogach czy lesie.  
 

  
Wycieczka w górach:   

 
Wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, płeć uczestników,   
długość trasy; liczebność grupy- 1 opiekun na 10 uczestników; uczestnicy powinni mieć odpowiedni  strój, 

obuwie /ze względu na zmienność pogody/; należy poruszać się wyłącznie po oznakowanych   
szlakach turystycznych- na początku /za przewodnikiem/ osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu   
najsilniejsze; kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła; na terenach powyżej 1000m n.p.m. wycieczkę 

prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej; na terenie parków narodowych 

wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Wycieczka rowerowa: 

   
Podczas wycieczki rowerowej – 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów; w przypadku kilku grup odstępy co 

najmniej 200m pomiędzy poszczególnymi grupami, a między uczestnikami do 5m; wszyscy uczniowie 

muszą posiadać kartę rowerową; prowadzi osoba dorosła, za nim osoby słabsze kondycyjnie, grupę zamyka 

drugi opiekun; tempo jazdy dostosowane do wieku, możliwości uczniów; grupa trzyma się jak najbliżej 

prawej krawędzi drogi; opiekun grupy musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do 

ewentualnej naprawy rowerów; uczestniczy muszą być wyposażeni w kask ochronny i odpowiednio ubrani; 

z boku tylnego bagażnika /z lewej strony/ powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze 

światłem odblaskowym na końcu. 

   
Wycieczka turystyki kwalifikowanej:   

 
podczas wycieczki turystyki kwalifikowanej- należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów; w 

uzasadnionych sytuacjach /ukształtowanie terenu, wiek, aktualny stan zdrowia uczestników, 

predyspozycje psychofizyczne, aktualne i przewidywane warunki atmosferyczne/ konieczne jest 

zwiększenie liczby opiekunów.   

 
  

ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA DLA UCZESTNIKÓW WYCIECZEK I IMPREZ: 

 

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

istnieją przeciwwskazania lekarskie;   
 opiekun wycieczki /imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed   
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca   
docelowego;   
zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;   
zabrania się organizowania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika  

górskiego;   
zabrania się uczestnikom wycieczek dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokiego  

napięcia, manipulowania niewypałami, spożywania owoców, co do których nie ma pewności, że są  

jadalne;   
przed wycieczką należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy;    
przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników z zasadami  

bezpieczeństwa na jezdniach, w autokarze, na szlakach turystycznych, w muzeach, miejscach  

noclegowych itp.;   
po przybyciu na miejsce noclegowe należy zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych,  

wewnętrznymi regulaminami;   
kierownik i opiekunowie zdecydowanie eliminują próby zakłócania ciszy nocnej, pilnują, aby nikt nie  

wychodził z miejsca noclegowego, jak również respektują bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia  

alkoholu, zażywania narkotyków, spożywania niedozwolonych używek;  w przypadku nieszczęśliwego 

wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej  potrzebującym, niezwłocznie 

powiadomić właściwe służby medyczne, powiadomić rodziców prawnych opiekunów i dyrektora 

szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                      REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI   
 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń   

kierownika wycieczki oraz opiekunów.   
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.   
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.   
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków   

  bez wiedzy opiekuna.   

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki);   

w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest   

zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.   
6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków   

 wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).   
7. Należy pozostawić w porządku wszystkie miejsca przebywania.   

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 lub opiekunom.   

 10. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.   

11. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek   

(w zależności od rodzaju wycieczki, warunków pogodowych).   
12. Zabronione jest narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.   
13. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i   

zobowiązują się przestrzegać zawartych  w nim zasad.   

 

 

 

Podpisy uczestników wycieczki:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.   Imię i nazwisko ucznia   Podpis   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

   

   

   



 

 

Informacja dla rodziców   

 

 

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe ……………………………………….   

Miejsce i przewidywana godzina powrotu .....................................................   

Trasa wycieczki …………………………………………………………………...   

Cel wycieczki ..................................................... .....………………………………………….   

Regulamin organizacji wycieczek/ imprez szkolnych znajduje się na stronie internetowej szkoły.  

Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się  do 

jego zasad.   

 

 

 

 

    

……………………………  ………………………………   

data   podpis kierownika wycieczki   



 

 
                               ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW   

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki   

 …………………………...................,  ucznia  klasy ………  na wycieczkę   

( imię i nazwisko)   

do ………………………………………………….. w dniu/dniach …………............................... .   

 

2) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem  

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.   

3) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko, a  

wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.   

 

4) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej  

wycieczce.   

Informacje o dziecku: syn/córka   

  dobrze/źle znosi jazdę autokarem.   

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

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

………………………………………………….   

 

w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające  

jazdę autokarem   

 

Wyrażam zgodę w czasie trwania wycieczki na podejmowanie przez kierownika lub opiekuna decyzji  

związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia.   

5) Dane osobowe uczestnika wycieczki:   

- adres zamieszkania ………………………………………………………………………..   

- telefon domowy (komórkowy) ……………………………………………………………   

- data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………   

- PESEL dziecka …………………………………………………………………………….   

 

 

 

 

……………………………  ……………………………………..   

 

data  podpis rodziców /prawnych opiekunów   

 

(pieczątka szkoły)   



 

                                        LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI kl. ……   
 

Wycieczka organizowana do ………………………….... .. w dniu/dniach ……………   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem ( numer i nazwa polisy):   

 

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

 

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

 

…………………………………………   

 
( podpis wychowawcy)  

 

Lp.   Nazwisko i imię   Numer telefonu do   
rodziców/opiekunów   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   

   

   

   

   

   

   


