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Podstawa prawna 

1. Art. 47 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z2017r., poz. 59 ze zm.). 
2. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2017r., poz.1260 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  
(Dz. U. z 2016r., poz. 656 ze zm.) 
4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich (Dz. U. z 2011r., Nr. 208, poz. 1241 ze zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, 
poz. 1516 ze zm). 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 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). 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014r w sprawie wzoru formularza listy 
podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2014r., poz.1476) 
8. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) z dnia 22 czerwca 2017 r. 
obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. 
9. Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 
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1. Postanowienia wstępne 

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

2. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne 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. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 

d. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.  

e. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. 

f. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania. 

g. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 

h. Budowanie integracji zespołów klasowych, kształcenie umiejętności koleżeńskiego 
współdziałania w grupie rówieśniczej. 

i. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. 

j. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:  

 środki komunikacji publicznej, 

 obiekty muzealne, 

 obiekty przyrodnicze ( parki narodowe, lasy), 

 kąpieliska i akweny wodne, 

 tereny górskie. 

3. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 
oraz pozaszkolnych. 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz,  
w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.  

5. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  
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a. Wycieczki przedmiotowe, jedno-, dwu- lub wielogodzinne, inicjowane i organizowane 
przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub przedmiotów pokrewnych zgodnie  
z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, w tym zawody 
sportowe, wyjazdy i wyjścia do teatrów, kin, muzeów, domów kultury, bibliotek miejskich 
itp. 

b. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, jedno- lub wielodniowe, odbywające się w terenie 
powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego 
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego. 

c. Imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, obozy, konkursy, turnieje, 
itp. 

d. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.  

e. Imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć 
wszystkie formy określone w punkcie 5. 

7. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne.  

8. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, możliwości, 
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 
przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

9. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych powinny być organizowane przede wszystkim 
wycieczki na terenie miasta Lublin i najbliższej okolicy. 

10. Dla uczniów klas I -VI mogą być organizowane wycieczki na terenie kraju. 

11. Dla uczniów klas VII dopuszcza się organizowanie wycieczek za granicę na terenie UE. 

12.  W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, którzy 
posiadają w tym względzie określone przeciwwskazania lekarskie. 

13. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, którzy nie 
posiadają aktualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.  

14. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział 
w wycieczkach, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im warunki odpowiednie 
do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

15. W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy. Inne formy 
odbywają się przy udziale co najmniej 75% uczniów danej klasy. 
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16. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.  

17. Każda forma wycieczki wymieniona w §1 pkt. 5 powinna być należycie przygotowana pod 
względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami 
w zakresie celu, trasy, harmonogramu, programu oraz regulaminu wycieczki  
i przedstawiona rodzicom szczegółowo w zakresie regulaminu bezpieczeństwa  
i zachowania się uczniów podczas wycieczki. 

18. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji o 
sytuacji zdrowotnej dziecka oraz o systematycznie zażywanych przez dziecko lekarstwach.  

19. Rodzice /prawni opiekunowie podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie 
pomocy ambulatoryjnej oraz lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub 
operacji podczas pobytu dziecka na wycieczce. 

20. Na udział w wycieczce wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda rodziców/ prawnych 
opiekunów. Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych na terenie miasta Lublin, 
na które rodzic podpisuje jednorazowo zgodę na cały rok szkolny w Dzienniku 
wychowawcy klasy.  

21. Rodzice uczniów potwierdzają również podpisem w Dzienniku wychowawcy klasy fakt 
zapoznania się z Regulaminem Wycieczek Szkolnych Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Lublinie. 

22. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego 
szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 

2. Organizacja wycieczek 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki są: kierownik 
wycieczki i opiekun grupy. Ich opieka ma charakter ciągły od czasu rozpoczęcia wycieczki 
aż do czasu jej zakończenia lub przejęcia opieki nad dzieckiem przez jego rodzica lub 
prawnego opiekuna przed jej zakończeniem. 

2. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wolnego, a uczniowie przebywają 
przez cały czas pod nadzorem opiekunów.  

3. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 
szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa  
i turystyki.  

4.  Kierownikiem wycieczki może być osoba, która: 

a. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

b. jest instruktorem harcerskim, 
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c. posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora 
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

5. Kierownik wycieczki jest osobą odpowiedzialną za organizację oraz prawidłowy  
i bezpieczny przebieg wycieczki. 

6. Opiekunem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły lub, za zgodą dyrektora 
szkoły, rodzic lub inna pełnoletnia osoba. 

7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

8. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy. 

3. Obowiązki kierownika wycieczki 

Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, zapoznanie z nimi wszystkich 
uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

2. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych – dotyczy wycieczek kilkudniowych. 

3. Opracowanie harmonogramu nocnych dyżurów dla opiekunów na wycieczkach 
wielodniowych. 

4. Zabezpieczenie optymalnej liczby opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
specyfiką grupy.  

5. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki. 

6. Zgłoszenie do intendentki odpisów obiadów uczniów biorących udział w wycieczce na 3 
dni przed wyjazdem. 

7. Zapewnienie warunków do realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie 
nadzoru w tym zakresie. 

8. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas 
wycieczki oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania w szczególności omawianie 
zasady bezpieczeństwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach 
tramwajowych, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie 
spacerów po mieście i górskich szlakach turystycznych. 

9. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki, 
bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy. 

10. Sprawowanie nadzoru nad opiekunami grup szczególnie w zakresie zapewnienia opieki  
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 
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11. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 
pierwszej pomocy. 

12. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki. 

13. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników. 

14. Dokonanie podsumowania i oceny merytorycznej wycieczki po jej zakończeniu oraz 
przedstawienia w/w dokumentacji rodzicom uczestników lub prawnych opiekunów. 

15. Zabezpieczanie powrotu uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. 
poinformowanie rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki.  

16. Poinformowanie o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki. 

4. Obowiązki opiekunów wycieczki 

Opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności 
opiekunów za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki. Oświadczenie jest częścią 
karty wycieczki, a także jest podpisane na oddzielnym piśmie. 
Do obowiązków opiekuna należy: 

1. Sprawowanie stałej opieki nad powierzonymi uczniami. 

2. Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,  
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.  

3. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.  

5. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

5.  Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki 

1. Zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek udziela dyrektor szkoły poprzez 
podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane 
kierownikowi wycieczki.  

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po 
zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
szkołą (Urząd Gminy, Kuratorium). 
Zawiadomienie zawiera w szczególności: 
- nazwę kraju pobytu, 
- czas pobytu, 
- program pobytu, 
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- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 
- listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz 
PESEL, 
- obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne. 

3. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić zgody na 
zorganizowanie wycieczki dla mniejszej niż 75 % liczby uczestników klasy. 

4. Dokumentację wycieczki należy przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły: 
W terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem: 
- wycieczki przedmiotowe,  
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne jednodniowe. 
Na 14 dni przed jej rozpoczęciem: 
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne wielodniowe, 
- imprezy krajoznawczo-turystyczne. 
Na 30 dni przed jej rozpoczęciem: 
 - imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, 
- imprezy wyjazdowe, 
- wycieczki i imprezy zagraniczne. 

5. Jeżeli wycieczka, wyjście, wyjazd, zajęcia w terenie odbywają się podczas planowanych 
lekcji należy najpóźniej na trzy dni przed ich terminem zgłosić wicedyrektorowi zamiar 
wyjścia poza teren szkoły w celu sporządzenia zastępstw za nieobecnego nauczyciela 
(kierownika lub opiekuna wycieczki). 

6. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych. 

6.  Dokumentacja wycieczki 

1. Dokumentacja wycieczek zawiera:  
 
a.  Kartę wycieczki (Załącznik 1 Regulaminu wycieczek). Karta wycieczki powinna zawierać: 

 cele 

 harmonogram 

 program 

 termin 

 trasę 

 środek lokomocji 

 rodzaj wycieczki  
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 zakwaterowanie i wyżywienie 

 imiona i nazwiska opiekunów,  imię i nazwisko kierownika wycieczki potwierdzone 
własnoręcznym podpisem 

 liczbę uczestników i klasę, z której pochodzą 

b. Listę uczestników wycieczki (Załącznik 2 Regulaminu wycieczek). Lista powinna zawierać: 

 nazwisko i imię ucznia  

 data i miejsce urodzenia 

 PESEL ucznia 

 adres zamieszkania 

 numery telefonu rodziców / prawnych opiekunów.  

c. Harmonogram wycieczki (Załącznik 3 Regulaminu wycieczek).  

d. Regulamin wycieczki (Załącznik 4 Regulaminu wycieczek).  

e. Pisemne zgody – oświadczenia rodziców / opiekunów na udział dziecka w wycieczce wraz 
z oświadczeniem o zapoznaniu się z programem i regulaminem bezpieczeństwa  
i zachowania się uczniów podczas wycieczki (załącznik 5 Regulaminu wycieczek). 

f. Oświadczenia opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem, wg wzoru (Załącznik 6 Regulaminu 
wycieczek). 

g. Oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z regulaminem i programem wycieczki wraz  
z zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu (Załącznik nr 7 
Regulaminu wycieczek). 

h. Harmonogram dyżurów nocnych opiekunów w przypadku wycieczek wielodniowych 
(Załącznik 8 Regulaminu wycieczek).  

i. Oświadczenie dla rodziców, którzy biorą udział jako uczestnik w wycieczce (Załącznik 9 
Regulaminu wycieczek).  

j. Zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu w przypadku wycieczki mającej miejsce na 
terenie miasta Lublin. (Załącznik 10 Regulaminu wycieczek). 

k. Protokół powypadkowy (Załącznik 11 Regulaminu wycieczek).  

l.  Numer polisy ubezpieczeniowej w przypadku organizowania wycieczki  
z pominięciem biura podróży lub inne dokumenty potwierdzające dodatkowe ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeżeli są wymagane w świetle odrębnych 
przepisów). 
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    ł. Informacje dla wyjeżdżających (dla rodziców). 

m. Rozliczenie finansowe wycieczki, składane po odbyciu wycieczki. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, a kopia po powrocie  
z wycieczki – znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy. 

3. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy 
wycieczki. 

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole 
i dostarczeniu jej do dyspozycji wicedyrektorowi szkoły. 

5. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły (wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – 
turystyczne) w obrębie tej samej miejscowości powinny być wpisane do zeszytu wyjść. 

 7. Zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek  

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 
przydzielenie opiekunów według następujących zasad: 
a. jeden opiekun na 15 uczniów podczas wycieczek organizowanych poza teren szkoły  
w obrębie miasta Lublin, nie wymagających korzystania z komunikacji miejskiej, 
b. jeden opiekun na 15 uczniów na wycieczce odbywającej się poza teren szkoły przy 
korzystaniu ze środków lokomocji (autobus, trolejbus, tramwaj, autokar), 
c. jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych, 
d. jeden opiekun na 10 osób, na wycieczce turystyki kwalifikowanej, 
e. jeden opiekun na 10 uczestników na wycieczkach górskich, 
f. jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych (uczestnicy tylko powyżej lat 12, 
posiadający kartę rowerową), 
g. jeden opiekun na 15 uczniów na basenach i kąpieliskach (tylko z ratownikiem).  

2. Liczba opiekunów zależy od stopnia upośledzenia grupy. 

3. Dyrektor szkoły może zwiększyć ilość podanych wyżej opiekunów przypadających na 
grupę uczestników wycieczki w zależności od specyfiki wycieczki, sposobu jej 
zorganizowania, środków transportu, warunków, w jakich będzie się ona odbywać, stopnia 
rozwoju psychofizycznego, samodzielności i stopnia niepełnosprawności jej uczestników, 
ich wieku, stopnia zdyscyplinowania grupy, a także od doświadczenia i umiejętności 
pedagogicznych opiekunów. 

4. W przypadku uczestnika o znacznym stopniu niepełnosprawności lub choroby 
wymagającej stałej opieki, możliwe jest uczestnictwo jego rodzica lub opiekuna prawnego 
jako osoby towarzyszącej. Jest on zobowiązany pokryć koszt uczestnictwa w wycieczce. 
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5. Na prośbę wychowawcy i za zgodą dyrektora szkoły w wycieczce mogą uczestniczyć 
rodzice, których zadaniem będzie wspieranie kierownika wycieczki w opiece nad grupą. 
Koszt uczestnictwa w/w osób w wycieczce reguluje Klasowa Rada Rodziców.  

6. Przy wyjeździe z uczniami poza miasto, gdy czas wycieczki przekracza 12 godzin, 
powinien przypadać dodatkowo co najmniej jeden opiekun sprawujący nadzór w porze 
nocnej, przy zachowaniu 11-godzinnego dobowego odpoczynku wszystkich opiekunów 
zgodnie z Kodeksem Pracy. 

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku, o zasadach 
poruszania się po drogach, szlakach, w autokarze, na peronach kolejowych, kąpieliskach  
i po lesie. 

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać w/w zasad.  

9. Na wycieczkę należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a kierownik i opiekunowie grup od odpowiedzialności cywilnej. Na okres 
przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) 
dodatkową polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 

11. W przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowego 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  

12. Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu  
i poinformować o nich uczestników wycieczki. 

 UWAGA!!!  

  W ciągu ostatnich kilku lat władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania  
z usług miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić 
przygotowując wycieczkę szkolną. 

13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 
wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków  
w szkołach i placówkach publicznych. 

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

15.  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. 
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16. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, aby dziecko samodzielnie zażyło leki 
przygotowane i opisane przez rodziców. 

17. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć w terminie wyznaczonym w harmonogramie 
wycieczki. 

18. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest miejsce 
wyznaczone przez kierownika wycieczki, skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie 
pod opieką rodziców. 

19. Dopuszcza się samodzielny powrót ucznia z wycieczki za pisemną zgodą rodziców/ 
prawnych opiekunów w przypadku wycieczki mającej miejsce na terenie Lublina.  

20. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek 
– pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym  
i czekał na dziecko. 

21. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

22. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu 
zaginięcia: 
a. miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, 
rodziców, 
b. szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, 
zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.  

23. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez 
względu na poniesione przez rodziców koszty. 

 

 Zalecane normy bezpieczeństwa 

1. Wycieczki autokarowe: 

a. Liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy  
i pilota/przewodnika). 

b. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, 
powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  
z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice 
powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący 
tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania  
i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności 
technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.  
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c. Kierownik wycieczki może zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję 2 dni przed 
wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i dokumentacji kierowcy.  

d. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.  
e. Przejście w autokarze musi być wolne.  
f. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą  

w pobliżu opiekunów. 
Do podstawowych czynności i obowiązków opiekuna grupy należy: 
a. Sprawdzić obecność wyjeżdżających. 
b. Dopilnować umieszczenia bagażu w bagażniku i na półkach.  
c. Dopilnować właściwego rozmieszczenia uczestników w autokarze z zastrzeżeniem, że 

opiekunowie zajmują miejsca bezpośrednio przy drzwiach oraz w części środkowej 
autokaru. 

d. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki są zapięci w pasy bezpieczeństwa. 
e. Sprawdzić dostęp do gaśnic i wyjścia bezpieczeństwa. 
f. Zabrać do autokaru apteczkę, podstawowe środki higieniczne, telefon komórkowy. 
g. Przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 

pojazdów.  
h. Sprawdzać stan liczbowy grupy po każdym postoju i przerwie. 
i. W czasie postoju dopilnować, aby uczestnicy wycieczki nie wychodzili na jezdnię lub jej 

nie przekraczali.  
j. Zadbać o to, by postój odbywał się wyłącznie na parkingu. 
k. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzać przerwę 20-30 minutową przeznaczoną 

na spożycie posiłku i toaletę. 
l. W czasie jazdy autokarem zadbać o to, by uczestnicy nie przemieszczali się po 

autokarze, nie podnosili się ze swoich miejsc, siedzieli przodem do kierunku jazdy, nie 
spożywali pokarmów, napojów, nie żuli gumy. 

m. Kierownik wycieczki wsiada do autokaru ostatni, a wysiada pierwszy. 
 

2. Wycieczki piesze: 

a. Wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania  
z publicznych środków transportu -  1 opiekun na 15 uczniów. 

b. Wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego 
(lub wycieczka do lasu)  - 1 opiekun na 15 uczniów.  

c. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

d. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika 
wycieczki. 



15 
 

e. Uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków 
atmosferycznych. 

f. W mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, 
pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem 
chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu. 

g. W lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków 
narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach 
turystycznych. 

h. Opiekun powinien posiadać mapę ( wskazana jest znajomość terenu). 

i. Przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach 
poruszania się po drogach i lesie. 

3. Wycieczki w góry: 

a. Wyruszając w góry na terenach parków narodowych oraz szlakach turystycznych 
leżących powyżej 1000m n. p. m – 1 opiekun na 10 uczestników. 

b. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski 
lub przodownik turystyki górskiej.  

c. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca 
noclegu. 

d. Należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla 
młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu 
wraz z odpoczynkami.  

e. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu 
na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem 
wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku.. 

f. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych 
szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione 
są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze. 

g. Kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła. 

h. Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni 
przewodnicy górscy. 

 

4. Wycieczki rowerowe: 
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a. Wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów ( uczniowie, którzy 
ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa), przy czym w kolumnie rowerów nie może 
jechać więcej niż 15 osób.  

b. Uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy  
o ruchu drogowym. 

c. Prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 
pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy. 

d. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika. 

e. Odstępy miedzy jadącymi do 5 metrów. 

f. Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej 
prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

g. Opiekun wycieczki posada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia  do ewentualnej 
naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę. 

h. Uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. 

5. Przejazdy pociągami: 

a. Liczebność grupy – 1 opiekun na 9 uczniów. 

b. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub 
więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc 
lub przedziałów 

c. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego 
pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących. 

d. Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - 
jak w przypadku przejazdu autokarem.  

e. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.  
f. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach 

siedzących.  
g. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje 

szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 

6. Korzystanie z kąpielisk: 

a. Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych i pod kontrolą ratowników – liczebność grupy - 1 opiekun na 15 
uczestników. 
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b. Uczestnicy wycieczek posługujących się sprzętem pływackim muszą posiadać Kartę 
Pływacką. 

c. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników 
wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:  
a. Zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub pływalni  
i egzekwować ich przestrzeganie. 
b. Uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania  
z kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom.  
c. Stosować regulamin kąpieli i plażowania. 

 

7. Zasady poruszania się z grupą w miastach: 

a. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być 
poinformowany o harmonogramie wycieczki, adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby 
w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki.  

b. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak 
podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi 
idąc na końcu zamykał ją.  

c. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.  
d. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, 

aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 
e. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  
f. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, 

należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa 
przekroczyła jezdnię razem.  

g. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy 
uczestnicy wycieczki:  
a. znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu, 
tramwaju, metra); 
b. znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać; 
c. znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania; 
d. posiadali ważne bilety na przejazd.  

 

8. Wycieczki wyjazdowe zwane zielonymi szkołami, szkołami zimowymi, szkołami 
ekologicznymi: 
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a. Wycieczki zwane zielonymi szkołami, szkołami zimowymi, szkołami ekologicznymi 
można planować począwszy od klasy I szkoły podstawowej ze zwiększoną liczbą 
opiekunów - 1 opiekun na 10 uczestników. Należy dokładnie przeanalizować czy 
możliwa jest dla uczniów danej klasy organizacja w/w formy wycieczki. 

 
Warunki uczestnictwa w wycieczce wyjazdowej: zielona szkoła, szkoła zimowa, szkoła 
ekologiczna - regulamin. 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wniesienia pełnej odpłatności za turnus  
w terminie wyznaczonym przez szkołę. 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na 
miejsce zbiórki oraz do odebrania po powrocie o wyznaczonej godzinie. 
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wyposażenia dziecka w niezbędny 
ekwipunek zgodnie z wykazem podanym wcześniej przez wychowawcę klasy. 
4. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez 
dzieci mienie ośrodka wypoczynkowego w czasie trwania turnusu. 
5. Rodzice (prawni opiekunowie) na własną odpowiedzialność wyposażają dziecko  
w wartościowe przedmioty (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.) 
6. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych w czasie wycieczki, ale tylko po 
uzyskaniu zgody opiekunów. Na czas ciszy nocnej od 21:00 do 6:00 wyłączony telefon oddają 
kierownikowi wycieczki.  
7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania rzetelnej informacji o sytuacji 
zdrowotnej dziecka (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku). 
8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania w dniu wyjazdu pisemnej 
informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem o systematycznie zażywanych przez 
dziecko lekarstwach oraz zapakowanych i zabezpieczonych leków w oryginalnych 
opakowaniach z ulotką. 
9. Rodzice (prawni opiekunowie) podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udzielenie 
pomocy lekarskiej, w razie konieczności przeprowadzenia zabiegu lub operacji podczas pobytu 
dziecka na zielonej szkole. 
10. Uczestnik zielonej szkoły zobowiązany jest brać udział we wszystkich imprezach 
organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do ich poleceń. 
11. Uczestnicy naruszający nagminnie regulamin zielonej szkoły (samowolne oddalanie się od 
grupy, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu, stwarzanie zagrożenia swoim 
zachowaniem dla zdrowia i życia swojego i innych uczestników) mogą być z niej usunięci,  
o czym powiadomieni zostają rodzice, którzy na własny koszt odbierają dziecko z ośrodka.  
W takim przypadku nie ma zwrotów pieniężnych związanych z niewykorzystaniem przez 
dziecko świadczeń. 
12. Obowiązkiem organizatora wyjazdu jest podanie rodzicom (prawnym opiekunom) numeru 
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telefonu umożliwiającego kontakt z dzieckiem. 
13. W razie choroby dziecka wychowawca klasy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  
o zaistniałym fakcie rodziców bądź prawnych opiekunów. 
14. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe 
uczestników zielonej szkoły (aparat fotograficzny, MP3, MP4 itp.) 

 

8. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników.  

1. Uczeń zobowiązany jest w określonym terminie dostarczyć kierownikowi wycieczki/ 
wychowawcy pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wycieczce. 
Wyjątek stanowią wyjścia w ramach zajęć lekcyjnych (do kina, teatru, muzeum, domu kultury, 
biblioteki miejskiej, itp.). 
2. Uczestnik wycieczki oraz rodzic/ opiekun prawny uczestnika wycieczki zobowiązany jest do 
podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa zachowania się 
uczniów podczas wycieczki. 
3. Uczeń - uczestnik wycieczki- na wycieczce szkolnej reprezentuje własną szkołę, klasę oraz 
siebie i powinien przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i zachowywać się  
w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
4. Uczestnik wycieczki ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki. 
5. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika, opiekunów 
wycieczki i osób obsługujących wycieczkę (przewodników, pilotów wycieczek) oraz do 
należytego wywiązywania się z zadań mu przydzielonych. 
6. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,  
a w szczególności: 
a. uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. Uczestników wycieczki obowiązuje 
punktualność. 
b. Korzystając z publicznych środków transportu ( trolejbus, tramwaj, autobus ) uczeń 
zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w środkach transportu 
publicznego. 
c. Korzystając z przejazdu autokarem ma zapięte pasy bezpieczeństwa, uczniowi nie wolno 
wstawać z miejsca w czasie jazdy, siedzieć tyłem do kierunku jazdy, chodzić po autokarze, 
wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu, spożywać pokarmów i napojów, żuć gumy. 
d. W przypadku korzystania z obiektów posiadających własny regulamin, (baseny, muzea, parki 
narodowe lub krajobrazowe, skanseny itp.) uczestnicy wycieczki zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminów tych obiektów. 
e. W miejscu zakwaterowania uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu placówki,  
a zwłaszcza do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą 
wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 
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f. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
g. W przypadku dolegliwości zdrowotnych, uczeń zgłasza się niezwłocznie do kierownika 
wycieczki lub opiekuna. 
7. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do wymagań dotyczących właściwego 
wyposażenia i ubioru odpowiednio do charakteru wycieczki. 
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków  
i innych środków psychoaktywnych. Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje natychmiastowe 
usunięcie uczestnika z wycieczki na koszt rodziców/ opiekunów prawnych 
9. Uczeń odpowiada za osobiste mienie posiadane na wycieczce. 

 
Wykluczenie ucznia z udziału w wycieczce szkolnej 

1. Kierownik lub opiekun ma prawo wykluczyć ucznia z udziału w wycieczce szkolnej  
w przypadku gdy: 
a. Uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia własnego  
i pozostałych uczniów. 
b. Permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 
c. Notorycznie łamie zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Wykluczenie ucznia z udziału w wycieczce może nastąpić na wniosek nauczyciela - 
opiekuna za zgodą dyrektora szkoły oraz po poinformowaniu rodziców o decyzji. 

9.  Finansowanie wycieczek 

1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny 
koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne  
i programowe.  

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub 
innych źródeł: 
a. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego 
b. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę 
c. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne (od sponsorów). 

3. Środki finansowe na pokrycie kosztów wycieczki wpłacane są przed jej rozpoczęciem na 
rachunek wydzielony szkoły. 

4. Wycieczki realizowane są do wysokości planu budżetowego na dany rok kalendarzowy. 

5. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych  
z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce może być sfinansowany z innych źródeł.  
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6. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację 
tę wycofali przed wycieczką, zobowiązani są do pokrycia kosztów, które zapewniają brak 
dodatkowych obciążeń finansowych dla pozostałych uczestników wycieczki. 

7. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.  

8. Usunięcie ucznia z wycieczki z powodu nieprzestrzegania regulaminu wycieczki, Statutu 
Szkoły w tym nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 
narkotyków, oraz z uwagi na zachowanie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia 
własnego i pozostałych uczniów, następuje na koszt rodziców/ opiekunów prawnych bez 
zwrotu kosztów poniesionych za wycieczkę w całości. 

9. Dyrektor szkoły odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 
związanych. 

10. Dowody finansowe służące do rozliczenia wycieczki stanowią przede wszystkim 
wystawiane na Gminę Lublin faktury za realizację określonych usług przez uprawnione do 
danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. 

11. W przypadku wycieczek realizowanych na terenia miasta Lublina dowodami finansowymi 
mogą być listy wpłat oraz rachunki, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty 
gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia  
o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów. 

12.  Kierownik wycieczki rozlicza odbyta wycieczkę w porozumieniu z księgową szkoły.  
O wynikach rozliczenia informuje uczestników wycieczki i ich rodziców/prawnych 
opiekunów.  

10. Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć 
szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. 
Listę tych uczniów kierownik wycieczki lub wychowawca klasy dołącza do odpowiedniego 
dziennika klasowego. 

2. Wszyscy opiekunowie, uczestnicy wycieczki oraz ich rodzice / prawni opiekunowie 
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy 
wycieczki oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni. 

4. Fakt przeprowadzenia wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

5. Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach 
lekcji w celu realizacji programu nauczania nauczyciel musi uzyskać zgodę dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły. Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść służbowych, 
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znajdującym się w sekretariacie szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym. Ponadto należy 
przedłożyć dyrektorowi szkoły do podpisu dokumentację wyjścia w ramach zajęć 
edukacyjnych, która zawiera:  
a. kartę wycieczki,  
b. listę uczestników wraz z oświadczeniem opiekunów o przyjęciu odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, potwierdzone podpisem. 

6. Dokumentację wycieczki wychowawca przechowuje przez okres sześciu miesięcy po 
wycieczce. 

7. Rozliczenia finansowego wycieczki dokonuje Klasowa Rada Rodziców na podstawie 
faktury. 

8. Klasowa Rada Rodziców przechowuje dowody finansowe będące podstawą rozliczenia 
wycieczki (rachunki, paragony itp.) do końca roku szkolnego. 

9. Na wszelkie odstępstwa od regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły. 

10. Zmiany w regulaminie będą wprowadzane po każdej zmianie przepisów ogólnych. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne 
przepisy stanowiące prawo. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Rade Pedagogiczną. 
 
 

Regulamin opracował zespół w składzie: 
 Ewa Michalak 
Wojciech Pojęta  
Ewa Sidor 
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11. Załączniki do regulaminu: 
 
Załącznik nr 1: Karta wycieczki / imprezy z celami, harmonogramem i programem oraz 
adnotacją dotyczącą stopnia zrealizowania celów i programu wycieczki. 
Załącznik nr 2: Lista uczestników wycieczki/ imprezy. 
Załącznik nr 3: Oświadczenie uczniów ( uczestników wycieczki) o zapoznaniu się z programem 
oraz regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki  
i zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.  
Załącznik nr 4: Zgody -oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka  
w wycieczce/ imprezie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z programem i regulaminem 
bezpieczeństwa i zachowania się uczniów podczas wycieczki. 
Załącznik nr 5: Oświadczenie opiekunów wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.  
Załącznik nr 6: Oświadczenie kierownika wycieczki o przyjęciu odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.  
Załącznik nr 7: Harmonogram dyżurów nocnych opiekunów w przypadku wycieczek 
wielodniowych. 
Załącznik nr 8: Oświadczenie rodziców, którzy biorą udział jako uczestnik w wycieczce (Osoba 
towarzysząca choremu dziecku). 
Załącznik nr 9: Lista rodziców - uczestników wycieczki/ imprezy. 
Załącznik nr 10: Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu w przypadku wycieczki 
mającej miejsce na terenie miasta Lublin. 
Załącznik nr 11: Informacja o wycieczce dla rodziców przed wyjazdem na wycieczkę. 
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Załącznik nr 1                          Załącznik do rozporządzenia 
                                      Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
                  z dnia 8 listopada 2001r. (poz. 1516) 
 
 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

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

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

Trasa wycieczki (imprezy) 

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

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

Termin………………………………..Ilość dni…………………………Klasa/grupa………………….. 

Liczba uczestników……………………………………………………………………………………….. 

Kierownik (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………. 

Liczba opiekunów………………………………………………………………………………………… 

Środek lokomocji………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 
 
 
 
 

Opiekunowie wycieczki (imprezy)   kierownik wycieczki (imprezy) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………   ………………………………………… 

……………………………………………      (podpis) 

…………………………………………… 
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  (podpisy) 
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HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

Data i godzina 
wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego 

i żywieniowego 
 

wyjazd- 

data………….…….. 

godzina…………… 

powrót- 

data……….……….. 

godzina…………… 

 

 

 

 

 

około 

……….. 

 

Lublin, 

 

…………………. 

 

Lublin, 

 

 

 

 

 

Program szczegółowy  

na osobnej kartce 

 

 

 

 
Adnotacje organu prowadzącego lub            Zatwierdzam 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

              …………………………………………….. 

    

                                                     (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/IMPREZY 
 

l.p. Nazwisko i imię klasa Adres zamieszkania Nr telefonu 
Nr 

legitymacji 
szkolnej 

PESEL Data urodzenia 
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Załącznik nr 3 
            OŚWIADCZENIE UCZNIÓW O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROGRAMEM  

ORAZ REGULAMINEM BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA SIĘ  
PODCZAS WYCIECZKI  

 
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 zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć 
przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na 
bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom. 

9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów. 
10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek 

(w zależności od rodzaju wycieczki). 
11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi rodzic/opiekun prawny uczestnika 

wycieczki. 
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z programem 

i regulaminem oraz zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

 Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki i jej programem oraz 
zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia 
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Załącznik nr 4 
Lublin, dnia …………………………………. 

 
ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 
1. Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki*…………….. 
…………………………..................., ucznia/uczennicy* klasy ….…… w wycieczce szkolnej                                       
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                   
 do  ………………………………………………….. w dniach/dniu*…………...................  
 
2. Zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem wycieczki i akceptuję jego warunki. 
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  
w wycieczce. 
4. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
5. Wyrażam zgodę na samodzielne przyjmowanie leków przez moje dziecko w sytuacjach 
tego wymagających – po potwierdzeniu telefonicznym. 
6. Zobowiązuję się do terminowego uiszczenia opłaty za wycieczkę w kwocie………..  
7. Brak wpłaty jest równoznaczny ze skreśleniem mojego dziecka z listy uczestników 
wycieczki. 
8. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie 
przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.  
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka  
w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, 
papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych 
uczestników wycieczki. 
10. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy 
miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem.  
11.Informacje o dziecku:  syn/córka  

 Dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 
 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie pokarmowe i inne, zażywane 

leki, lęk wysokości, choroby przewlekłe, itp.,) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………. 
 W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem. 
 
12. Dane osobowe uczestnika wycieczki: 
PESEL ucznia ………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….. 
Telefon kom. ucznia ………………………………………………………………………… 
13. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:…………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy: ..................................................................................................... 
                                                                                                 
………………………………………………                           ……………………………. 
   miejscowość i data                                                                 podpis rodziców  
           
 *niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 5 
 

            OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
(Imiona i nazwiska opiekunów) 

                                                        OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad 
bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych, a w szczególności z Rozporządzeniem 
MENiS z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 
1516) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze 
zm.). 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną 
odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania 
wycieczki. 

Zakres czynności opiekuna wycieczki 
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami. 
2) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 
3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
4) Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom. 
5) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
 

 
……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
 

 podpisy opiekunów 
Lublin, dn. ………………………..                                                                



31 
 

Załącznik nr 6 

            OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI 
 
 
………………………………………………. 
(Imię i nazwisko kierownika wycieczki)  

                                                        OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przepisami dotyczącymi 
zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych, a w szczególności z 
Rozporządzeniem MENiS z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 
turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 

 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na 
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 
  
 ………………………….. 
 
                                                                                                     (podpis) 
 
Obowiązki kierownika wycieczki: 
1) Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy. 
2) Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników. 
3) Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie. 
4) Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania. 
5) Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy. 
6) Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy. 
7) Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników. 
8) Dokonuje podziału zadań wśród uczestników. 
9) Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy 

po jej zakończeniu. 
 
 

……………………………….. 
 

 podpisy  
Lublin, dn. ………………………..                                                                   
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Załącznik nr 7 
Harmonogram pracy i dyżurów nocnych opiekunów w przypadku wycieczek wielodniowych 

 
                                                      Przykładowy Grafik organizacji pracy na 3-dniowej wycieczce dla 30 uczniów  
 
Wycieczka 3-dniowa od środy od 6.00 do piątku do 20:50 
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Środa  Czwartek Piątek 
Wariant I dla 4 opiekunów 

Opiekun 1 pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa pracuje 
 

odpoczywa 
 

Opiekun 2 
odpoczywa 

pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa 
 

pracuje 
 

Opiekun 3 pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa 
 

Opiekun 4 
odpoczywa 

pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa 
 

pracuje 
 

Wariant II dla 3 opiekunów 
1 doba wycieczki 2 doba wycieczki 3 doba wycieczki 

Opiekun 1 pracuje 
 

odpoczywa pracuje odpoczywa pracuje 

Opiekun 2 odpoczywa 
 

pracuje odpoczywa pracuje odpoczywa 

Opiekun 3 pracuje 
 

odpoczywa pracuje odpoczywa pracuje 

 
Uwaga! 
Tworząc regulamin (grafik) należy pamiętać, ile godzin przepracował już nauczyciel od poniedziałku do wtorku (czas pracy w tygodniu i przyjętym okresie rozliczeniowym). 
Należy uwzględnić liczbę uczniów na 1 opiekuna. np. : 30 uczniów = 2 opiekunów + …. opiekunów) w nocy! 
Koniec wycieczki w piątek o 20:50 (nie o pełnej godzinie). 
Czas na wypoczynek: piątek/sobota/niedziela. 
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Grafik pracy i dyżurów opiekunów w nocy 
 
 

Data Godzina od - do Nazwisko dyżurującego opiekuna 
 
 
 
 

21:00 – 22:00  
22:00 – 23:00  
24:00 – 01:00  
01:00 – 02:00  
02:00 – 03:00  
03:00 – 04:00  
04:00 – 05:00  
05:00 – 06:00  
06:00 – 07:00  
07:00 – 08:00  

 
 
 
 

21:00 – 22:00  
22:00 – 23:00  
24:00 – 01:00  
01:00 – 02:00  
02:00 – 03:00  
03:00 – 04:00  
04:00 – 05:00  
05:00 – 06:00  
06:00 – 07:00  
07:00 – 08:00  
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Załącznik nr 8 
 

            OŚWIADCZENIE RODZICÓW-UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 
(OSOBA TOWARZYSZĄCA CHOREMU DZIECKU) 

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

narkotyki). 
6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów 

ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 
7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie 

niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 
8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub 
opiekunom. 

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

10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój  
i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 

11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki. 
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się  

z programem i regulaminem oraz zobowiązują się przestrzegać zawartych  
w nim zasad. 

 Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki i jej programem 
oraz zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki Podpis uczestnika wycieczki 
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Załącznik nr 9 
 

LISTA RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE  

DO ……….……………………..…………………. W DNIU/DNIACH…………….. 

 

 Rodzice nie są objęci ubezpieczeniem szkolnym. Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo w czasie wycieczki. 

 

LP Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   
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Załącznik nr 10 
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu  

 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego syna/córki ………………………….. 
………………………………………………ucznia/uczennicy kl. …………………………..  
z miejsca zakończenia wycieczki, która miała miejsce na terenie miasta Lublin w dniu  
………………………………………… Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu. 
…………………………………                                        …………………………….. 

miejscowość, data                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 11 

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 harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego 
respektowania. Regulamin wycieczek szkolnych dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na 
stronie internetowej pod adresem: www.sp10.lublin.pl 

………………………………………. 

Lublin, dn. ………………….               podpis kierownika wycieczki                                                                                                  

 

  


