
 
 

 

 

 
 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk  

w Szerokiem  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018r. 

Poz.1055). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016. w sprawie wypoczynku dzieci i 

młodzieży (Dz.U. Z 2016 r. poz.452, art.92a-92t UoSO). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i 

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

Nr 135, poz. 1516, z 2014 r. poz. 1150 oraz z 2018 r. poz. 1533) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne 

 (Dz.U. Nr 57 z 1997 r.). 



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

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

2.   Organizowane przez Szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności: 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  

i historii, 

b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturowego, 

c) wspomaganie rodziny i Szkoły w procesie wychowania, 

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

e) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 

3.   Wycieczki są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i 

zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. Wycieczki mogą przyjąć następujące formy: 

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli w celu  

uzupełnienia programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne 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 środowisku i umiejętności nabywania tej wiedzy w praktyce, 

c) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania 

się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długo - dystansowość na szlakach turystycznych, 

d) wycieczki zagraniczne, w których udział wymaga od uczniów dostosowania się do 

kultury i obyczajów odwiedzanego kraju oraz godnego reprezentowania swojej 

ojczyzny. 

5.   Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego planu pracy Szkoły, a także,  

w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych. 

6.   Wycieczki powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu 

zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

7.   W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy. Inne 

formy odbywają się przy udziale co najmniej 75% uczniów danej klasy. 

8. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas. 



ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA WYCIECZEK 

1. Dyrektor Szkoły wyznacza spośród pracowników pedagogicznych kierownika 

wycieczki, który jest odpowiedzialny za organizację oraz prawidłowy i bezpieczny 

przebieg wycieczki. 

2. Opiekunem wycieczki jest pracownik pedagogiczny Szkoły lub osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym Szkoły wyznaczona przez Dyrektora Szkoły (w 

zależności od celu i programu wycieczki). Opiekun niebędący pracownikiem 

pedagogicznym ma obowiązek przedłożenia Dyrektorowi Szkoły aktualną informację 

z Krajowego Rejestru Karalnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność 

przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo- turystycznej, kierownik i 

opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

4. Organizator wycieczki, najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem, przedstawia 

Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia. 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

a) kartę wycieczki z jej harmonogramem, 

b) listę uczestników 

c) pisemne zgody rodziców 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę 

wycieczki. 

7. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon do rodziców/opiekunów ucznia. Listę 

uczniów podpisuje Dyrektor Szkoły. 

8. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

9. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, odbywających 

się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 



10. W przypadku wycieczki organizowanej za granicę: 

a) Dyrektor Szkoły jest obowiązany poinformować Organ Prowadzący i Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu przez Szkołę wycieczki 

zagranicznej, przekazując wymagane dokumenty, 

b) Szkoła 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, 

c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym. 

 

ROZDZIAŁ III 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI  

PODCZAS WYCIECZEK 

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i 

opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. 

2. Opiekunami powinni być nauczyciele. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na 

wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby. 

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących 

zasad: 

- jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych, 

- jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach, 

- jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest 

siedzibą Szkoły, 

- jeden opiekun na 15 uczniów przy wejściu lub wyjeździe autobusem poza 

miejscowość, która jest siedzibą Szkoły, 

- jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie, 

- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczki wysokogórskie, 

- jeden opiekun na 7 osób na wycieczki rowerowe. 

4. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i 

posiadają kartę rowerową. Długość trasy - do 20 km dziennie. Z tyłu i przodu 

bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna 

przekraczać 5m. Oznaczenie: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak 

zamontowany przy siodełku rowerowym. 

 



5. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą 

prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy 

planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać. 

7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy uczniów. 

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do 

przewozu osób pojazdy. 

11. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

12. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wypadek, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach. 

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie 

wycieczki miejscu, z którego dzieci wracają do domów pod opieką dorosłych. 

14. W trakcie przejazdów kolejowych, grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w 

jednym wagonie kolejowym. 

15. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna 

lub rodzica ucznia. 

16. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez 

względu na poniesione koszty. 

17. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za 

wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać 

lekarza lub pogotowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI 

 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki. 

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki. 

3.  Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej    

uczestników wraz z pisemnym potwierdzeniem. 

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru 

w tym zakresie. 

5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i 

bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

7.  Dokonywanie podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA 

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami. 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki. 

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonywanie zadań zleconych przez kierownika. 

6. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

 

ROZDZIAŁ VI 

RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI 

JEJ UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczniowie wykonują polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika. 

2. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodzica na udział w 

wycieczce. 

3. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru 

wycieczki. 

 

 



4. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia Statutu Szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

5. Podczas wycieczki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

6. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 5, zawiadamia się jego 

rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka z wycieczki. 

7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się uczestnika od grupy. 

8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

9. W czasie postoju autokaru na parkingu, należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 

wycieczki. 

10. Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

12. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

13. W przypadku złego samopoczucia, uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna. 

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

Statutem Szkoły. 

15. Zabrania się opuszczać miejsce zakwaterowania bez zezwolenia. 

16. Zabrania się zażywać leków bez wiedzy opiekunów, lekarzy. 

17. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego 

wychowania i kultury. 

 

ROZDZIAŁ VII 

FINANSOWANIE WYCIECZEK 

1. Całkowity koszt wycieczki ponoszą rodzice. 

2. W organizacji wycieczek Szkoła korzysta z  oferty biur podróży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych mogą brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z 

regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczniowie wycieczki i zobowiązują 

się do jego przestrzegania. 

4. Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren Szkoły, organizowane w ramach 

lekcji w celu realizacji programu nauczania, nauczyciel organizujący takie wyjście, 

musi uzyskać zgodę Dyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym 

(nie dotyczy zawodów sportowych). 

 

 

Załączniki do Regulaminu wycieczek: 

Załącznik 1 - karta wycieczki,  

Załącznik 2 - harmonogram wycieczki, 

Załącznik 3 - wzór listy uczestników wycieczki,  

Załącznik 4 - wzór regulaminu wycieczki dla uczniów, 

Załącznik 5 - wzór potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczki, 

Załącznik 6 - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce. 

 

 
 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z 30 sierpnia 2021 r. Regulamin Wycieczek Szkolnych 

zostaje przyjęty do realizacji i obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. 



Zał.1 – karta wycieczki 

……………………………….. 

(pieczęć Szkoły) 

KARTA WYCIECZKI 
 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk 

w Szerokiem 

 

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

 

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

 

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

Nazwa kraju1/Miasto/Trasa wycieczki: ………………………………………. 

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

 

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

 

……………………………………………………….. 

 

Termin: …………………………….…………………………………………………………. 

 

Kierownik wycieczki/ numer telefonu……………………………………………………… 

 

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

 

Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Środek transportu: …………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 

 

                                                   
1 Dotyczy wycieczki za granicą. 



Zał.2 – harmonogram wycieczki  
HARMONOGRAM WYCIECZKI 

 

 
Data i godzina 

wyjazdu 

Długość trasy 

(w     

kilometrach) 

 
Miejscowość 

docelowa, trasa 

wycieczki 

 
Szczegółowy program 

wycieczki od wyjazdu do 

powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego i 

żywieniowego 

oraz przystanki i 

miejsca żywienia 

 
Data i godzina 

powrotu 

      

 
OŚWIADCZENIE 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mojej opiece dzieci 

podczas trwania wycieczki zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa na wycieczce, zgodnie z regulaminem wycieczki. 

 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

 

.....….…..............…………….......……. 1...................…......…………………. 

 

(podpis czytelny kierownika wycieczki) 2...........................…............……………. 

 

3........…..................………………... 

 

4..................…...................…………. 

 

5.....…………………………………. 

 

6......…..........……………………….. 

(podpis czytelny opiekunów wycieczki) 

 

 

Zatwierdzam 

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

 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 



Zał.3 – wzór listy uczestników wycieczki 

…………………………………… 

(pieczęć Szkoły) 
 

LISTA  nr ................ uczestników wycieczki 

 

Lp. 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

……………………………………….. 
 

( Kierownik wycieczki ) 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

( Opiekunowie ) 

 
Razem osób…………….. 

 

w tym płci męskiej……… 

 

żeńskiej…………………… 

 

 

 

Szerokie, dnia ………………… ……………………………… 

( Dyrektor Szkoły ) 



Zał.4 – wzór regulaminu wycieczki dla uczniów 

 

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW 

 

Każdy uczestnik wycieczki szkolnej jest zobowiązany do: 

1. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki szkolnej oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekun, kierownik, pilot, przewodnik). 

3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. 

4. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia, 

5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu 

lub zdrowiu uczestników wycieczki. 

7. Niezwłocznie informować nauczyciela/opiekuna o ewentualnych dolegliwościach lub złym 

samopoczuciu. 

8. Dostosowywać się do obowiązujących w zwiedzanych obiektach regulaminów. 

9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa: nie śmiecić, nie niszczyć 

zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

10. W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów. 

11. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

12. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. 

 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. 



Zał.5 – wzór potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczki 

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/-AM SIĘ Z REGULAMINEM WYCIECZEK 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ DWUJĘZYCZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ EUROPEJCZYK W ROKU 

SZKOLNYM ....................... I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA. 

 

 

KLASA: ……... ROK SZKOLNY:…………………... 

 

Lp. 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

PODPIS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   



Zał.6 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce 

 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZKACH 

/SPACERACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DWUJĘZYCZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 

EUROPEJCZYK W ROKU SZKOLNYM …………………………………. 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki w wycieczkach/ spacerach organizowanych przez 

Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk w roku szkolnym ……… 

 
 

KLASA: …… ROK SZKOLNY: ……………………………….. 
 

 

Lp. 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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