
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ POZA SZKOŁĄ 

ORGANIZOWANYCH 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁOBZOWIE 
 

1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy 

krajoznawstwa i turystyki. 

2. W organizowaniu form 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 w szczególności: 

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) podnoszenie sprawności fizycznej, 

g) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

h) przeciwdziałanie patologii społecznej, 

i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

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

a) wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne – inicjowane 

i realizowane przez nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej. 

b) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 

c) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak 

zielone szkoły. 

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

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. 

7. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach wymienionych 

w p.5. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor 

szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich 

rodziców/prawnych opiekunów1. 

9. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym 

i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników i ich rodziców/prawnych 

opiekunów o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, trasie, harmonogramie 

i regulaminie. 

10. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

11. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły, osoba która: 

                                                           
1 Z1 - Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce/imprezie 



a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych. 

b) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 

a) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, przedstawia je 

dyrektorowi do zatwierdzenia, 

b) zapoznaje z planem wycieczki rodziców i uczniów, 

c) przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia Kartę wycieczki2, 

d) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 

e) gromadzi pełną dokumentację i przedstawia ją dyrektorowi, 

f) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

g) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania, 

h) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 

i) nadzoruje wyposażenie uczestników oraz zabiera apteczkę pierwszej pomocy, 

j) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 

k) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 

l) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy,  

m) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub 

imprezy po jej zakończeniu. 

13. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. 

14. Opiekun w szczególności: 

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy, 

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

15. 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. 

16. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

17. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może 

być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, 

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego 

i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

c) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 
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ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY 
 

1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych odbywających się poza 

terenem szkoły ucznia obowiązują zasady bezpieczeństwa jak na zajęciach szkolnych. 

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć 

odbywających się w okolicy szkoły na jednego opiekuna nie może przypadać więcej 

niż 25 uczniów. 

3. Wyjście na zajęcia nauczyciel zgłasza dyrektorowi i dokumentuje wpisem w rejestrze 

wyjść znajdującym się w pokoju nauczycielskim szkoły. 

  



Z1 - ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W WYCIECZCE 

/ IMPREZIE 

 

………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres 

………………………………… 
telefon 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ........................................................................................ 

w wycieczce do…………………………………………………………………………………,  

która odbędzie się w dniu / w dniach …………………………………….. 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a 

w wycieczce. W dniu wycieczki zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego 

dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki. 

Całą kwotę w wysokości………………………wpłacę  do…………………………...……….. 

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE. 

Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 

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

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

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

 

 

 

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

  data                                                                 podpis rodziców/opiekunów 

 

 

  



Z2- KARTA WYCIECZKI 

 

 

 

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:  Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom 
 

 

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

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

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

 
Nazwa kraju1)/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 Długość trasy Miejscowość  Szczegółowy Adres miejsca  

 wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa  program noclegowego  

 powrotu  i trasa  wycieczki od i żywieniowego  

   powrotna  wyjazdu do oraz przystanki  

     powrotu 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 placówki) 

 


