
REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ 

KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W ŻORACH 
§ 1 

Podstawa prawna 
§ Rozporządzenie Ministra źdukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z pó n. zm.). 
§ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z pó n. zm.). 
§ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857). 

§ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908 z pó n. zm.). 
§ 2 

Cele i formy 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej i 
dydaktycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. 

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

dydaktycznych. 

3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice, 
uczniowie, wychowankowie przedszkola. 

4. Działalność placówki w zakresie 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) poszerzenie wiedzy z ró nych dziedzin ycia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 
d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzie y zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 
e) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

f) podnoszenie sprawności fizycznej; 
g) wspomaganie rodziców w procesie wychowania; 

h) przeciwdziałanie patologii społecznej; 
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w ró nych sytuacjach. 
5. Krajoznawstwo i turystyka w zespole szkolno – przedszkolnym mo e być organizowana w 
ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych; zajęć oddziałów przedszkolnych. 
6. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym mo e mieć następujące 
formy: 

a) spacery, krótkie wyjścia; 
b) wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu 

nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych; 

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

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; 
d) imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje; 

e) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego; 



f) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, 
szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

§ 3 

Ogólne zasady organizacji wycieczek i imprez 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyra a dyrektor szkoły. 
2. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu 
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
3. Kierownika wycieczki/imprezy wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły, posiadających odpowiednie kwalifikacje, tzn. ukończony kurs 
kierowników wycieczek szkolnych. 

4. Opiekunem wycieczki/imprezy mo e być nauczyciel, a tak e, po uzyskaniu ustnej zgody 

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Organizacja i program wycieczek/imprez powinny być dostosowane do wieku, 
zainteresowań i potrzeb przedszkolaków/uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, 
stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

6. Wycieczka/impreza powinna być nale ycie przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym, a tak e omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, 
trasy, harmonogramu, zasad bezpieczeństwa i regulaminu. 
7. Udział przedszkolaków/uczniów w wycieczkach/imprezach poza miejscowość ory, 

wymaga ka dorazowej pisemnej zgody rodziców bąd  prawnych opiekunów. 
8. Udział przedszkolaków/uczniów w spacerach i krótkich wyjściach przedmiotowych po 
najbli szej okolicy, w obrębie miejscowości (odbywających się w ramach zajęć 
przedszkolnych/lekcyjnych), nie wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów. 

9. W wycieczkach/imprezach nie mogą brać udziału przedszkolaki/uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 
10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki/imprezy o stanie zdrowia 
dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach. 

11. Uczestnicy wycieczki/imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 
12. Rodzice powinni zostać zapoznani z programem i regulaminem, a najpó niej trzy dni 
przed wycieczką/imprezą powinni być powiadomieni o: 
-  miejscu i godzinie zbiorki, 

-  miejscu i przewidywanej godzinie powrotu. 

13. Jako środki transportu dopuszcza się: 
-  wynajęty autokar, bus, 
-  środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej, 
-  autokar biura podró y. 
14. Wycieczki/imprezy mogą być finansowane ze środków: 
-  pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, 
-  przekazanych przez Radę Rodziców, 
-  pozyskanych z innych ródeł. 
 

§ 4 



Opieka w czasie wycieczki/imprezy 

1. Opiekę nad przedszkolakami/uczniami biorącymi udział w wycieczce/imprezie, sprawuje 

kierownik i opiekunowie grupy. 

2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki, liczbę opiekunów oraz 
sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju 
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece 
placówki, a tak e specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 
odbywać. 
3. Przed wyruszeniem na wycieczkę nale y pouczyć jej uczestników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 
4. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach/imprezach: 

a) spacery i wyjścia w obrębie miejscowości, (tzw. wyjścia z grupą/klasą w ramach zajęć 

przedszkolnych/lekcyjnych) – 1 opiekun na 30 osób, 

- grupa przedszkolna musi mieć zapewnioną dodatkową pomoc, 
b) wycieczki krajoznawczo – turystycznych (rowerowe, górskie) – 1 opiekun na 10 osób, 

c) wycieczki autokarowe – 1 opiekun na 15 osób, 

d) wycieczki/imprezy przy u yciu środków lokomocji (komunikacja miejska, 

międzymiastowa) – 1 opiekun na 10 osób, 

e) środkami PKP – 1 opiekun w ka dym przedziale (np.1 na 7 osób w drugiej klasie), 
f) je eli w grupie są dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, niezale nie od rodzaju 

wycieczki/imprezy, powinien być zapewniony dodatkowy opiekun. 

5. Je eli specyfika wycieczki/imprezy tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z 
zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach. 
6. Wycieczki piesze na terenach górskich le ących na obszarach parków narodowych i 
rezerwatów przyrody, oraz le ących powy ej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie 
przewodnicy turystyczni. 

7. Uczestnicy wycieczki/imprezy pozostający pod opieką placówki, mogą pływać oraz kąpać 
się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających 

sporty wodne. 

8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. 
Długość odcinków trasy nie powinna przekraczać 20 km. Nale y wybierać ście ki rowerowe 
bąd  drogi o małym natę eniu ruchu. 
9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzie ą podczas burzy, śnie ycy i 
gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy 
planowaniu wycieczek pieszych górskich), nale y wycieczkę odwołać. 
10. Przed wyruszaniem z ka dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 
przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 
liczbowy przedszkolaków/uczniów. 

11. Długość trasy i tempo nale y dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika ka dej 
wycieczki. 

12. Podczas wycieczek nale y bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach. 

13. Do przewozu dzieci i młodzie y nale y wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do 



przewozu osób pojazdy. 

14. Wycieczki/imprezy powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w 
harmonogramie miejscu. 

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

§ 5 

Dokumentacja wycieczki/imprezy 

1. Po uzgodnieniu terminu wycieczki/imprezy z dyrektorem, kierownik pobiera pakiet 

dokumentów do wypełnienia. 
Wykaz dokumentów obowiązujących przy organizacji wycieczki 
(zebranie tych dokumentów nale y do zadań kierownika wycieczki) 

a) Karta wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1). 
b) Lista uczestników wycieczki (załącznik 2) 
c) Zgoda rodziców/opiekunów/ na udział dziecka w wycieczce/imprezie oraz 

oświadczenie rodziców (załącznik 3). 
d) Informacja dla rodziców/opiekunów (załącznik nr 4) 
e) Zobowiązanie uczestników do przestrzegania regulaminu wycieczki- podpisy 

(załącznik 5). 

f) Oświadczenie kierownika wycieczki (załącznik 6). 

g) Oświadczenie opiekunów wycieczki (załącznik 7) 
h) Rozliczenie finansowe wycieczki (załącznik 8). 

1. Zgłoszenie wypadku ucznia/opinia lekarska (załącznik 9) 
i) W przypadku wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki dołącza umowę 

przedwstępną rezerwacji noclegu (faks) 
2. Kierownik wycieczki/imprezy najpó niej 5 dni przed planowanym terminem 

wyjścia/wyjazdu przedkłada dyrektorowi zespołu wypełnioną kartę wycieczki/imprezy z 
harmonogramem oraz listę uczestników z informacją o grupie/klasie i numerem polisy 

ubezpieczenia. 

3. Lista uczestników wycieczki/imprezy całodniowej i kilkudniowej powinna zawierać 
dodatkowo numer PESEL uczestnika, adres i numer telefonu kontaktowego do 

rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyra a dyrektor szkoły, poprzez 
podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są powielane, a 
oryginały przekazywane kierownikowi wycieczki. 

5. Kierownik przygotowuje dla wszystkich uczestników, a następnie zbiera od 

wychowawców: 

- podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce/imprezie, 
- w przypadku wycieczki/imprezy całodniowej i kilkudniowej, szczegółowy regulamin 
podpisany przez rodziców/opiekunów oraz przez uczniów. 

6. Kierownik wycieczki podpisuje oświadczenie kierownika wycieczki oraz zbiera podpisy od 
opiekunów na oświadczeniu opiekunów wycieczki. 
7. W czasie wycieczki/imprezy kierownik powinien posiadać kartę wycieczki/imprezy 

z harmonogramem, listę uczestników z numerem polisy ubezpieczenia, umowę w przypadku 



wycieczki organizowanej przez biuro podró y. 
8. Rozliczenia kosztów wycieczki/imprezy dokonuje kierownik, w terminie do 1 tygodnia od 

jej zakończenia. Z rozliczeniem zapoznaje rodziców, a tak e uczniów. W przypadku 
dofinansowania z Rady Rodziców, rozliczenie przedkłada równie  dyrektorowi. 
9. Całą dokumentację wraz z rozliczeniem i dowodami wpłat (faktury, paragony itp.), 
przechowuje kierownik do końca roku szkolnego (31 sierpnia). 

§ 6 

Obowiązki kierownika wycieczki/imprezy 

1. Znajomość przepisów w zakresie zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie 

przygotowania wycieczki/imprezy oraz podczas jej przeprowadzania. 

2. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki/imprezy. 

3. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji 

wycieczki/imprezy oraz jej terminowe rozliczenie. 

4. Zapoznanie z regulaminem wycieczki/imprezy oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich 
jej uczestników. 

5. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki/imprezy oraz sprawowanie 

nadzoru w tym zakresie. 

6. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu. 
7. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 
pierwszej pomocy. 

8. Zorganizowanie transportu, wy ywienia i noclegów dla uczestników wycieczki/imprezy. 

9. Posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników. 

10. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników. 
11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 
wycieczki/imprezy. 

12. Udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku 

wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora szkoły. 
13. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy po jej 

zakończeniu. 
14. Przechowywanie dokumentacji wycieczki/imprezy do końca roku szkolnego. 
 

§ 7 

Obowiązki opiekunów wycieczki/imprezy 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi przedszkolakami/uczniami. 

2. Sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z ka dego miejsca pobytu, 
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

3. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki/imprezy. 

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
5. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczestnikom. 
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 
 

 



§ 8 

Obowiązki uczestnika wycieczki/imprezy 

1. Uczestnik ma obowiązek: 
a) zapoznać się z regulaminem wycieczki/imprezy, 
b) przybyć na miejsce zbiórki najpó niej 10 min. przed wyjściem/wyjazdem, 
c) poinformować opiekuna wycieczki/imprezy o ewentualnym złym samopoczuciu, 
d) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 
e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
f) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, za ywania narkotyków oraz 
innych środków odurzających, 
g) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 
h) nie zaśmiecać pojazdu, 
i) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

j) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 
k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna, 
l) w czasie przebywania w ośrodkach, schroniskach i innych obiektach noclegowych 
przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów, 
m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 
n) dbać o higienę i schludny wygląd. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. żrupowe lub klasowe wyjście przedszkolaków/uczniów poza teren placówki, 
organizowane w ramach zajęć przedszkolnych lub lekcji (np. spacer, wyjście w celu realizacji 
programu nauczania), nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. 

Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi zgłosić je dyrektorowi. Wyjście nale y 
odnotować w dzienniku zajęć/lekcyjnym. 
2. Ustalenia punktu 1. nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego. 
3. Wszyscy opiekunowie i uczestnicy wycieczki/imprezy, zobowiązani są zapoznać się 

z Regulaminem Wycieczek i Innych Imprez Krajoznawczo – Turystycznych Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego Nr 8 w orach. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaków/uczniów zostają zapoznani z Regulaminem 
na pierwszym zebraniu w przedszkolu/szkole. 

5. Szczegółowy regulamin wycieczki/imprezy całodniowej i kilkudniowej podpisują wszyscy 

uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie, zapoznają się te  z programem wycieczki. 
6. Ramowy regulamin jest podstawą do przygotowania szczegółowego regulaminu 

wycieczki/imprezy całodniowej lub kilkudniowej przez kierownika. 
7. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce/imprezie, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia koniecznych kosztów. 
8. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce/imprezie organizowanej w dniach zajęć 

szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach wskazanych przez dyrektora. Listę tych 

uczniów kierownik wycieczki przekazuje dyrektorowi. 

9. W przypadku niewłaściwego przygotowania uczestnika do wycieczki/imprezy (np. braki 



w wyposa eniu, ra ąco nieodpowiedni strój do pogody), kierownik wycieczki informuje o 

tym dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu rodziców i ewentualnym 
pozostawieniu uczestnika w przedszkolu/szkole. 

10. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów 
nadrzędnych, stanowiących podstawę jego opracowania. 

§ 10 

Załączniki 
2. Karta wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1). 
3. Lista uczestników wycieczki (załącznik 2) 
4. Zgoda rodziców/opiekunów/ na udział dziecka w wycieczce/imprezie oraz 

oświadczenie rodziców (załącznik 3). 

5. Informacja dla rodziców/opiekunów (załącznik nr 4) 
6. Zobowiązanie uczestników do przestrzegania regulaminu wycieczki- podpisy 

(załącznik 5). 

7. Oświadczenie kierownika wycieczki (załącznik 6). 

8. Oświadczenie opiekunów wycieczki (załącznik 7) 
9. Rozliczenie finansowe wycieczki (załącznik 8). 

10. Zgłoszenie wypadku ucznia/opinia lekarska (załącznik 9) 
11. W przypadku wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki dołącza umowę 

przedwstępną rezerwacji noclegu (faks). 
 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2015r. 
 


