
                                                                                                                        Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ……/18/19 dyrektora   
Zespołu Szkół w Pstrągowej z dnia  22.10.2018r.

Regulamin wycieczek szkolnych 

w Zespole Szkół w Pstrągowej

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie ministra Edukacji narodowej z dnia 25 maja 1918r w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

2.  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 2003 r.,  nr 6, poz. 
69 ze zmianami)

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym 

 4.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r.,Nr 57, 
poz.358). 



I. Cele i formy turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Pstrągowej

1.Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 

2.Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 
b) poznawanie kultury i języka innych państw, 
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 
f) upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fzycznej oraz  podnoszenie sprawności 
fzycznej, 
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, 
i) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach proflaktyki uniwersaknej
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowana w formie:                                                             
a) wycieczek przedmiotowych w ramach jednego lub kilku przedmiotów lub uzupełnienia programu
wychowania przedszkolnego;                                                                                                                             
b) wycieczek turystyczno-krajoznawczych o charakterze interdyscyplinarnym organizowanych w 
celu nabywania o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, w 
których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania 
się specjalistycznym sprzętem
zwanych dalej ,,wycieczkami’’.

4. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą ( np. wyjazdy  ramach realizacji 
programów międzynarodowych) w takim przypadku ma zastosowanie § 7 rozporządzenia MEN z 
dnia 25 maja 2018r.)

II. Organizacja wycieczek

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fzycznej, stopnia przygotowania i umiejętności ; dla 
uczniów klas I -  VI szkoły podstawowej  organizowane są przede wszystkim wycieczki 
przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego 
województwa i regionu geografczno - turystycznego. 

2. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, co do 
których istnieją przeciwwskazania lekarskie, zostali zawieszeni w prawach ucznia lub zostali ukarani 
zakazem uczestniczenia w wycieczkach szkolnych. 

3. 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 specyfcznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

4. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego 
osoba.



5. W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą przede wszystkim wszyscy uczniowie danej klasy; 
możliwe są wycieczki , w których uczestniczą uczniowie dwu lub więcej klas.

6. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy 
zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt 
przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

7.Uczniowie nie uczestniczący w wycieczce mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach 
dydaktycznych wyznaczonych przez dyrektora.

III. Dokumentacja wycieczki

1. Karta wycieczki zawierająca program wycieczki organizowanej przez szkołę , listę uczestników z 
imionami i nazwiskami i numerami telefonów uczniów na wypadek ewentualnego odłączenia się 
od grupy, telefonów rodziców na wypadek konieczności ich wezwania z uzasadnionych przyczyn, 
mię i nazwisko kierownika oraz  imiona i nazwiska opiekunów ( z podpisami) ; kartę wycieczki 
zatwierdza dyrektor szkoły; wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Pisemna zgoda rodziców z potwierdzeniem wpłaty – załącznik nr 2

3. Informacja dla rodziców załącznik nr 3

4. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 
wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/. 

5. Preliminarz fnansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie 
fnansowe wycieczki po jej zakończeniu.

6. Dokumentację należy przygotować w dwóch egzemplarzach, jeden komplet zostaje w szkole.

7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 5 winna być złożona w terminie minimum 
2 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia. 

8. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u dyrektora szkoły.

9. Uczestnicy wycieczek objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem, numer polisy wpisuje się do 
karty wycieczki.

11. Uczestnicy wyjazdu zagranicznego muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw NW i 
kosztów leczenia.

5. Uczeń , który nie jest objęty żadnym ubezpieczeniem ( zbiorowym w szkole lub indywidualnym-
ubezpieczony przez rodziców) nie może brać udziału w wycieczce.

IV.  Zasady organizacji wycieczek
 
1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie 
opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:



1) w obrębie tej samej miejscowości co szkoła/przedszkole:                                                                        
a) szkoła - max. 30 uczniów          b) przedszkole -max. 15 dzieci                                                                 
2) wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości co szkoła-max. 15 uczniów                        
3) wycieczka poza miejscowość, w której jest szkoła/przedszkole- max. 15 uczniów/dzieci                   
4) rajd pieszy-max. 15 uczniów                                                                                                                          
5) wycieczka zagraniczna-max.10 uczniów                                                                                                    
6) wycieczka rowerowa- max. 7 uczniów                                                                                                         
7) podczas przejazdu koleją- max.9 uczniów; musi być zapewniona rezerwacja miejsc siedzących.

2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają 
kartę rowerową i są wyposażeni w kask ochronny.                                                                                        
1) Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe;                                                                                      
2) Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m,  przerwa między grupami co 
najmniej 150 m.                                                                                                                                                    
3) Oznaczenia: nauczyciele mają założone kamizelki odblaskowe.

3. Wycieczki  piesze na terenach górskich leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić tylko 
górscy przewodnicy turystyczni, mogą być organizowane dla uczestników od lat 13 posiadających 
odpowiednią zaprawę turystyczną /np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów lub 
wycieczek/.

4. Uczestnicy wycieczek podgórskich, górskich , w parkach narodowych i rezerwatach poruszają 
się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, długość trasy oraz stopień jej trudności powinien
być dostosowany do wieku, stanu zdrowia i sprawności fzycznej uczestników.

5. Podczas wycieczek po mieście kierownik wycieczki w szczególności:

1)przed rozpoczęciem zwiedzania miasta informuje uczniów o harmonogramie wycieczki i 
miejscu docelowym tak, aby w razie zgubienia się uczniowie potrafli dotrzeć do miejsca zbiórki,
2)prowadzi uczniów po ulicach, chodnikachi terenach publicznych zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego,
3)organizuje przechodzenie przez jezdnię w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię 
jednocześnie
4)odpowiada za uczestników wycieczki przez cały czas, dlatego nie może pozwolić uczniom na 
tzw. czas wolny.

5. Podczas pieszych wycieczek plenerowych(do lasu, do parku, na ognisko) obowiązują 
następujące zasady:
1)podczas marszu wzdłuż ulicy należy poruszać się lewą stroną drogi, 
2)w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych 
ścieżkach,
3)uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór (długie spodnie, nieprzemakalne buty, 
kurtkę przeciwdeszczową),
4)rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, z 
zachowaniem przepisów przeciwpożarowych

6. Zawody Sportowe:



1)Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez 
Dyrektora. 
2)Jeżeli zawody odbywają się poza szkołą, nauczyciel na miejsce rozpoczęcia i zakończenia 
zawodów wyznacza plac przed szkołą
3)Nauczyciel może zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu z miejsca innego niż plac 
przed szkołą na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
4).Nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad uczniami także podczas przejazdu na zawody 
sportowe i powrotu z nich. 

7. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking/plac szkolny, skąd 
uczniowie udają się do domu; nie wolno wysadzać uczniów po drodze przejazdu autokaru, chyba , 
że na pisemną prośbę rodziców, w ustalonym miejscu, po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką 
rodziców. 

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i 
sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

9. Opiekunowie zobowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z 
każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu 
docelowego. 

10. 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 ich dziecka. 

12. Wycieczka może być odwołana z powodu : 1) braku pisemnych zgód rodziców uczniów. 2) 
gwałtownego załamania warunków pogodowych

13. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

14. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach, ulicach i szlakach turystycznych.

15. W przypadku zaginięcia -uczeń ( uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia. 
1) Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia,                                                                                         
a) procedura: opiekun próbuje skontaktować się z uczniem telefonicznie, zawiadamiamy policję, 
dyrektora szkoły, rodziców. 
2)Szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, a) 
procedura: opiekun próbuje skontaktować się z uczniem telefonicznie ,zawiadamiamy GOPR, 
schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

V. Usługi turystyczne

1. Przy organizacji wycieczki dwudniowej szkoła korzysta z oferty biura podróży, wycieczka jest 
organizowana na podstawie stosownej umowy.



VI . Kierownik wycieczki

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych 
szkoły o kwalifkacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, 
osoba pełnoletnia, która: 
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
- jest instruktorem harcerskim, 
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 
kwalifkowanej lub pilota wycieczek. 

3. Kierownik wycieczki  w szczególności:

1) opracowuje program i harmonogram - wycieczki lub imprezy, 
2) zapoznaje z regulaminem wszystkich uczestników, 
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki  oraz sprawuje nadzór w 
tym zakresie, 
4)zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, 
- określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 
uczestnikom wycieczki lub imprezy, 
5) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiednie wyposażenie i apteczkę pierwszej pomocy, 
6) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 
7) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 
8) dysponuje środkami fnansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki 
9) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia fnansowego wycieczki lub imprezy po jej 
zakończeniu.

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej 
może być tylko osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju 
docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

5. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna.

VII. Opiekunowie w czasie wycieczki

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy jest nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia posiadająca 
przygotowanie pedagogiczne ( np. opiekunka dziecięca)

2. Opiekun w szczególności: 
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub 
imprezy, 
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 



3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

4.Podczas wycieczek środkiem transportu zbiorowego kierownik wycieczki i opiekunowie w 
szczególności:

1)przed wejściem do pojazdu informują uczniów o nazwie przystanku docelowego oraz podają 
orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,                                                           
2)przed wejściem do pojazdu sprawdzają, czy wszyscy uczniowie mają ważny bilet autobusowy,       
3)wsiadają ostatni do pojazdu i wysiadają zeń pierwsi,                                                                                 
4)pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części 
(dotyczy pociągu, tramwaju, metra), 

5)dbają o właściwe, nie zakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów w pojeździe

VIII. Odpowiedzialność rodziców

1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody 
materialne odpowiedzialność fnansową ponoszą rodzice.

2. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce wyłącznie w formie pisemnej.

3. Rodzice mają obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach 
dziecka i zażywanych lekach.

IX. Obowiązki uczniów

1. W czasie wycieczki uczniów obowiązują postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

2. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.

3. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy; w trakcie trwania wycieczki uczniowie 
przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

4. Podczas zwiedzania uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów, parków 
narodowych itp.

5. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrzadzonych
szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki.

                                                                X. Finansowanie wycieczek. 

1. Plan fnansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz 
przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki fnansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub 
innych źródeł. 

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



kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfnansowany z innych źródeł ( np. w ramach 
realizacji programu Erasmus+). 

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

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce. 

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań fnansowych z nią 
związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły. 

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 
względnie uzupełnienia niedoboru fnansowego. 

8. Dowodami fnansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz 
rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty 
gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o 
poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak 
wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki. 

XI. Postanowienia końcowe. 

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

2. Na wycieczce nie wolno bez upoważnienia rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, można 
jedynie stosować środki opatrunkowe. Do ucznia z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza.

3. Z regulaminem wycieczek rodzice i uczniowie zapoznają się przed pierwszą wycieczką; regulamin
jest dostępny na stronie internetowej szkoły www. zs-pstragowa.pl

4. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  w dniu 22.10.2018r. I 
wprowadzony zarządzeniem nr 5/18/19 Dyrektora Zespołu Szkół w Pstrągowej.

Załącznikami do regulaminu są: 

1. Załącznik nr 1 – karta wycieczki, 

2. Załącznik nr 2 – pisemna zgoda rodziców 

3. Załącznik nr 3 – informacje dla rodziców



Zał. nr 2 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki/ mojego syna ………………………………………….. .…                          

do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w dniu ……………………………………..  w związku z uczestnictwem w .………………………………………………… 

………………………………………..



Zał. Nr 3

Wycieczka do …………………………………………………

Zbiórka przy szkole w dniu ………………………………..o godz. ………………………..

Wyjazd ze szkoły godz. ………………………….,

Powrót w dniu ……………………………………...ok. Godz. ……………………….. - parking przy szkole.

Opiekunowie: ………………………………………. nr telefonu: …………………………………………………..

Miejsce noclegowe ( jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………………….


