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Załącznik 

Nr……….….………… do 

Zarządzenia nr………………. 

Dyrektor Szkoły 

                                                                                                                               z dnia …………………………… 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31  grudnia 2002  r.  w sprawie bezpieczeństwa    

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.). 

 

1. Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne 

formy krajoznawstwa i turystyki. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami  

i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

o poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  i historii, 

o poznawanie kultury i języka innych państw; 

o poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  kulturalnego, 

o wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

o upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy  

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

o upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej; 

o poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 

o przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

o poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności  

w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 

okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.  

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

o wycieczki przedmiotowe –   inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwarunkow%2Di%2Dsposobu%2Dorganizowania%2Dprzez%2Dpubliczne%2Dprzeds
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uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach 

jednego lub kilku przedmiotów; 

o 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 zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

o  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 długodystansowość na szlakach turystycznych; 

o imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje; 

o imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 

szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne – zwane dalej „imprezami”. 

6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

7. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.  

8. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę 

     opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i  wycieczek oraz warunki,  

w jakich będą się one odbywać. 

9. Szkoły mogą organizować wycieczki zagraniczne w formach, na które zgodę wyraża dyrektor 

szkoły po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego. 

10. Zawiadomienie zawiera: 

1) nazwę kraju, 

2) czas pobytu, 

3) program pobytu, 

4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 

5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 

11. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 

zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie 

się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej 

wycieczki lub imprezy. 

12. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
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odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, zawodów sportowych, konkursach  

i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

13. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym  i organizacyjnym,  

a  następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach,  a  w  szczególności o: celu, 

trasie, harmonogramie i regulaminie. 

14. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę  uczestników, imię   

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą 

zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty załącznik nr 1). 

15. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki.  

16. Dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik 

pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do 

realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

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

szkoły, osoba pełnoletnia, która: 

o ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

o jest instruktorem harcerskim, 

o posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

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

19. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 

o opracowuje program i regulamin wycieczki lub imprezy, 

o zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki lub imprezy oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

o zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

o zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania; 

o określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom wycieczki lub imprezy, 

o nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki lub imprezy w odpowiedni 

sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

o organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A3
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o dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 

o opracowuje informację dla rodziców zawierającą skrócony harmonogram wycieczki, czas 

wyjazdu i przyjazdu, informację dotyczącą wyposażenia uczestnika, bagażu, numer 

kontaktowy i przedstawia ją podczas zebrania z rodzicami uczestników wycieczki, 

o dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

o dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu;   

przedstawia   te   informacje   podczas   zebrania   z   rodzicami uczestników wycieczki 

Po zebraniu, które powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni po  odbytej wycieczce, 

kierownik zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej informacji o zrealizowanej 

wycieczce tj. protokół ze spotkania z rodzicami wraz z listą obecności oraz rozliczenie 

finansowe wycieczki/imprezy; 

Terminy : 

 w przypadku wycieczki zagranicznej, „zielonej szkoły” kierownik wycieczki najpóźniej 

na 3 tygodnie przed wycieczką/imprezą przedstawia dyrektorowi do akceptacji pełną 

dokumentację wycieczki; 

 w przypadku wycieczki jednodniowej/autokarowej kierownik wycieczki najpóźniej na 3 

dni przed planowaną wycieczką przedstawia dyrektorowi do akceptacji pełną 

dokumentację wycieczki; 

 w przypadku wycieczki kilkudniowej kierownik wycieczki najpóźniej na 7 dni przed 

planowaną wycieczką przedstawia dyrektorowi do akceptacji pełną dokumentację 

wycieczki. 

20. Opiekun w szczególności: 

o sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

o współdziała z kierownikiem wycieczki lub imprezy w zakresie realizacji programu  

i przestrzegania  regulaminu; 

o sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

o nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

o sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,  

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

o wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

21. Zadania dyrektora: 

o wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy; 

o zatwierdza dokumenty; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
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o gromadzi  potrzebną dokumentację (karty wycieczki, listę uczestników, harmonogram  

i regulamin wycieczki) 

22. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw  nieszczęśliwych 

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

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

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

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być 

finansowana ze środków poza budżetowych, a w szczególności: 

o z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie; 

o ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

NAWYCIECZKACH I IMPREZACH SZKOLNYCH 

Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi  i wichury. 

Podczas każdej wycieczki należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego wymaganego  

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się Covid-19. 

 

1. Wycieczka autokarowa: 

 liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 

 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika); 

 każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę max. 15 uczniów; 

 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 

 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca do siedzenia; 

 kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na 

policję, dzień przed wyjazdem, w celu kontroli stanu technicznego pojazdu  

i dokumentacji kierowcy; 

 autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci; 

 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 

oznakowanych parkingach; 

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; 

 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić 

po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.); 

Planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników –  

w  przypadku choroby lokomocyjnej należy podać  dziecku, za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów np. 1 tabletkę  Aviomarinu na 30 minut przed jazdą. 
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Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

2. Wycieczka piesza organizowana w ramach zajęć lekcyjnych na terenie miasta np. 

spacer po mieście: 

o liczebność od 27 uczniów – 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna pełnoletnia osoba); 

o uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych; 

o w mieście poruszamy się po chodnikach, parami, zwartą kolumną; 

o przed wyruszeniem ze szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po 

drogach; 

o w trakcie poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić 

obowiązki, by jeden z nich znajdowała się na czele grupy i kierował nią, a drugi na końcu 

ją zamykał; 

o opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim; 

o obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach kontaktu wzrokowego, aby zapobiec 

zbytniemu rozciągnięciu grupy; 

o prowadzenie grup po ulicach, drogach, terenach publicznych powinno odbywać się 

zgodnie z zasadami ruchu drogowego; 

o szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię. 

Należy pamiętać , że przechodzenie powinno odbywać się w taki sposób, by cała grupa 

przekroczyła jezdnię razem. 

o W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy 

uczestnicy wycieczki : 

 Znajdowali się w jednym pojeździe. 

 Znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać. 

 Posiadali ważne bilety na przejazd. 

3. Wyjście ze szkoły w ramach lekcji , pobytu uczniów na świetlicy np. spacer do parku 

nadmorskiego, spacer wokół szkoły, realizacja lekcji w parku nadmorskim itp.: 

o nauczyciel wychodzący z klasą ze szkoły zobowiązany jest wpisać wyjście do zeszytu 

ewidencji wyjść w godzinach służbowych z podaniem : daty , godzin, celu , klasy i ilości 

uczniów. 

4. Wycieczka w góry: 

o liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników; 

o odpowiedni ubiór –związany ze zmiennością pogody w górach; 

o wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach, na czele 

kolumny idzie osoba dorosła; 
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o uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) 

ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; 

o na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub 

przodownik turystyki górskiej (podpis przewodnika na karcie wycieczki); 

o wyruszając w góry, 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; 

o należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

4. Wycieczka rowerowa: 

o liczebność – 2 opiekunów na grupę  10–13 uczniów (zgodnie z prawem o  ruchu drogowym 

w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); 

o wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową; 

o prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali 

uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy; 

o tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; 

o  odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m; 

o uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać  obok siebie),  jak najbliżej 

prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 

o opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej 

naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę; 

o uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny  na głowę; 

o z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię 

bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu. 
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DOKUMENTACJA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. Plan wycieczki - karta wycieczki (załącznik nr 1). 

Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy + oświadczenie. 

3. Listę uczestników z adresem i podaniem klasy (załącznik nr 2). 

4. Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce/ imprezie (załącznik nr 3). 

Uwaga! Podczas trwania zagrożenia epidemicznego obowiązuje załącznik 3A 

5. Kontrakt wraz z podpisami uczestników (załącznik nr 4) (+ 4A j.w) 

6. Zadania kierownika/opiekunów wycieczki (załącznik nr 5) 

7. Polisa ubezpieczeniowa (tylko w przypadku wycieczki zagranicznej) 

8. Rozliczenie wycieczki/imprezy (finansowe) 

DOKUMENTACJA WYCIECZKI PIESZEJ POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. Na początku roku szkolnego rodzice podpisują zgodę (na cały rok szkolny) na wyjście dziecka 

w ramach zajęć lekcyjnych na wycieczkę pieszą typu: spacer po mieście, kino, RCK itp. 

(załącznik  A). 

2. Uczniowie podpisują kontrakt wycieczek pieszych – całoroczny (załącznik B). 

3. Przed planowym wyjściem wychowawca przypomina uczniom punkty podpisanego kontraktu  

i wpisuje w zeszycie do korespondencji lub w dzienniku elektronicznym informację dla 

rodziców o planowym wyjściu (kiedy, dokąd, w jakim celu, na jak długo). 

4. Na dzień przed wycieczką pieszą nauczyciel oddaje do sekretariatu wypełnioną dokumentację 

wycieczki (załącznik C) oraz w dniu wyjścia wpisuje sie do „Zeszytu ewidencji wyjść” 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 

                                                                                                                                                                     Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (poz. 1055) 

 

 

KARTA WYCIECZKI  

 

  

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………………… 

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

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

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

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

Nazwa kraju
1)

/miasto/trasa wycieczki: 

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

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

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

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

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………  

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

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

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

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

 

 

                                                      
1)

 Dotyczy wycieczki za granicą 
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PROGRAM WYCIECZKI 

  

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy  

(w kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa  

i trasa  

powrotna 

Szczegółowy 

program 

wycieczki od 

wyjazdu do 

powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego  

i żywieniowego 

oraz przystanki  

i miejsca 

żywienia 

     

     

     

     

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie  

wycieczki.  

  

 

 Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki   

  

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

 (imię i nazwisko oraz podpis) 2. …………………………………………….  

   3. …………………………………………….  

   4. …………………………………………….  

   5. …………………………………………….  

   6. …………………………………………….  

  (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

  

ZATWIERDZAM 

 

 

….……………………………………………..….............. 

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

LISTA UCZESTNIKÓW 

 

WYCIECZKI DO ......................................................................... 

W DNIU .................................... 

 

l.p. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia Adres zamieszkania Klasa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

         Wszyscy uczestnicy są objęci zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci i  młodzieży w ......................................... Polisa Nr .................................... z dnia ............................ . . . . . . . . . . .  

 

 

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

                                                                                                                         Podpis kierownika wycieczki
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

 
1.    Wyrażam     zgodę     na     wyjazd     mojego     syna/córki     ..................................................... ............  

z klasy ........................ na wycieczkę do ........................................................ w dn. ................................. 

2. Informacje o dziecku: syn/córka 

 Dobrze/źle znosi jazdę autobusem. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka. 

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

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

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

umożliwiające jazdę autokarem. 

3. Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  jego/jej  bezpieczeństwa   w  drodze  pomiędzy  miejscem  zbiórki   

i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje  dziecko, 

wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu wycieczki. 

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia, 

bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy) oraz gdy 

zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego, bądź innych uczestników wycieczki. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka przez 

kierownika lub opiekuna, w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka w czasie trwania 

wycieczki / „zielonej szkoły”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i Harmonogramem 

wycieczki. 

 
 

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

(data) (podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

 
1.    Wyrażam     zgodę     na     wyjazd     mojego     syna/córki     .................................................................  

z klasy ........................ na wycieczkę do ........................................................ w dn.  ................................. 

2. Informacje o dziecku: syn/córka 

 Dobrze/źle znosi jazdę autobusem. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka. 

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

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

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

umożliwiające jazdę autokarem. 

4. Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  jego/jej  bezpieczeństwa   w  drodze  pomiędzy  miejscem  zbiórki   

i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje  dziecko, 

wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu wycieczki. 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia, 

bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy) oraz gdy 

zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego, bądź innych uczestników wycieczki. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka przez 

kierownika lub opiekuna, w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka w czasie trwania 

wycieczki / „zielonej szkoły”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i Harmonogramem 

wycieczki. 

 
 

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

(data) (podpis rodzica, opiekuna) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4ZAŁĄCZNIK N

ZAŁĄCZNIK NR 3 A 

 

ZGODA  RODZICÓW  NA  WYJAZD  DZIECKA  NA  WYCIECZKĘ 

 
1.    Wyrażam zgodę  na  wyjazd/wyjście  mojego syna/córki ............................................................................ 

klasa ......................  na wycieczkę do ........................................................ w dn. ............................................. 

2. Informacje o dziecku: syn/córka 

 Dobrze/źle znosi jazdę autobusem. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka .............................................................................................. 

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

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

3. W  przypadku  choroby  lokomocyjnej  zobowiązuję  się  zaopatrzyć  dziecko   w   środki umożliwiające 

jazdę autokarem. 

4. Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  jego/jej  bezpieczeństwa   w  drodze  pomiędzy  miejscem  zbiórki   

i  rozwiązaniem wycieczki a domem. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje  dziecko, wynikające 

z nieprzestrzegania Regulaminu wycieczki. 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia, 

bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy) oraz gdy zachowanie 

dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego, bądź innych uczestników wycieczki. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka przez 

kierownika lub opiekuna, w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka  w czasie trwania 

wycieczki / „zielonej szkoły”. Oświadczam, że zapoznałem/am się  z Regulaminem i Harmonogramem 

wycieczki. 

 

..........................................                                                                          ........................................................ 
                 (data)                                                                                                                    (podpis rodzica, opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

Ponadto oświadczam, że ani moje dziecko, ani my, rodzice/opiekunowie prawni, nie mieliśmy świadomego 

kontaktu: 

- z osobą chorą na Covid-19, 

- z osobą przebywającą na kwarantannie.  

2. Oświadczam, że zgadzając się na udział mojego dziecka w wycieczce szkolnej odbywającej się w trakcie 

epidemii Covid-19 w Polsce, 

jestem świadomy/świadoma 

istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się Covid-19 przez dziecko, rodzica/opiekuna 

prawnego, innego domownika.  

3.  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka przed rozpoczęciem wycieczki lub w trakcie 

jej trwania w razie takiej potrzeby.  

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. 

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów:........................................................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

REGULAMIN WYCIECZKI – KONTRAKT 

Pomiędzy uczniami biorącymi udział w wycieczce i wychowawcą, zawarty w dniu …………….............. dotyczący 

regulaminu wycieczki do ……………………………………….., która odbędzie się w terminie 

…………………................ . 

 

 ZOBOWIĄZANIA UCZNIÓW 

 I. Podczas każdego etapu wycieczki. 

1. Będę godnie reprezentował swój kraj i szkołę za granicą. 

2. Nie będę palił tytoniu, spożywał alkoholu i innych używek. 

3. Nie będę śmiecił ani hałasował. 

4. Nie będę używał niekulturalnych słów ani gestów. 

5. Będę bezzwłocznie wykonywał polecenia opiekunów. 

6. Nie oddalę się samowolnie od grupy. 

7. Będę punktualnie stawiał się na wyznaczone przez pilota wycieczki miejsca zbiórek. 

8. Maksymalnie wykorzystam czas na zwiedzanie i poszerzanie wiedzy. 

9. Będę przestrzegał zasad reżimu sanitarnego wymaganego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

Covid-19. 

II.  Przed podróżą. 

1. Zaopatrzę się w suchy prowiant i napoje na jeden dzień chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do 

utrzymania czystości. 

2. Ubiorę się odpowiednio do pogody (kurtka przeciwdeszczowa lub parasol , wygodne obuwie). 

3. Stawię się punktualnie na miejsce zbiórki. 

III. Podczas jazdy autokarem. 

1. Nie będę przemieszczał się po autokarze (nie wolno podróżować w pozycji stojącej). 

2. Nie będę rzucał jakimikolwiek przedmiotami i nie będę wyrzucał ich z pojazdu. 

3. Nie będę blokował zamków ani samodzielnie otwierała drzwi i okien. 

4. Będę się stosował do poleceń i uwag kierowcy autokaru i pilota wycieczki. 

IV. Podczas postoju. 

1. Nie będę wchodził na jezdnię. 

2. Nie będę przechodził na drugą stronę jezdni. 

3. Nie oddalę się samodzielnie od autokaru. 

V. Podczas zwiedzania. 

1. Będę bezwzględnie przestrzegał regulaminów w muzeach (np. nie będę prowadził głośnych rozmów, nie 

będę dotykał eksponatów , będę przemieszczał się spokojnym krokiem). 

2. Nie zakupię papierosów ani alkoholu. 

3. Podczas poruszania się po ulicach będę przestrzegał przepisów ruchu drogowego (m.in.  przechodzenie 

przez jezdnię po pasach , na zielonym świetle). 

VI. Po podróży. 

1. Jeżeli zauważę nieobecność kolegi z pary albo któregokolwiek z uczestników wycieczki , natychmiast 

poinformuję o tym opiekuna. 

2. Jeżeli się zgubię , to pozostanę w danym miejscu i będę czekał przez godzinę lub skontaktuję się z grupa 

przez telefon komórkowy. O ile w ciągu godziny nie uda się opiekunom mnie odnaleźć, to udam się na 

umówione miejsce. 

VII. Cisza nocna. 

1. W czasie noclegu będę przestrzegał godzin ciszy nocnej, od 22.00 do 6.00. 
 
 

 
 

 
 

 ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY 

1. Przygotuję w terminie wszystkie potrzebne dokumenty (m.in. program i harmonogram wycieczki, listę 

uczestników) i dopełnię wszystkich formalności związanych z wycieczką. 

2. Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wycieczki. 

 

Zapoznałem/am uczniów z kontraktem 

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

   Podpis wychowawcy 
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                                                                                                                                                     4/A 

Aneks do Regulaminu  wycieczki w stanie epidemii COVID -19 
oraz aktualne zasady i ograniczenia związane z reżimem sanitarnym 

 
1. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź świadoma 

przebywania (również bezobjawowego) choroby COVID-19. 

2. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich dni miała kontakt  z osobą z 

potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

3. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy chorobowe: katar, 

kaszel, gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub 

inne niepokojące objawy chorobowe. 

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka-obowiązkowo, 

rękawiczki według uznania). 

5. Podczas wchodzenia do autobusu (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk. 

6. Podczas przejazdu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos. 

7. Opuszczając autokar oraz podczas wszystkich zbiórek uczestnicy również zakrywają usta  i nos. 

8. Obowiązek zakrywania ust i nosa, istnieje również w odwiedzanych obiektach, zgodnie  z ich 

przepisami wewnętrznymi. 

9. Należy zachowywać dystans społeczny 2 metrów, w sytuacji gdy usta i nos nie są zakryte. 

10. We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do zaleceń: MEiN, 

MZ i GIS. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

          Zapoznałem się z regulaminem wycieczki oraz z Aneksem do regulaminu wycieczki   

i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 
 

 
l.p. 

 
Nazwisko i imię ucznia 

 
podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI: 

 

1. Opracowuje program i regulamin wycieczki. 

2. Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje 

ich o celu i trasie wycieczki. 

3.  Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje 

nadzór w tym zakresie. 

4. Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania. 

5. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i 

bezpieczeństwa uczniom. 

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

7.  Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki. 

8. Dokonuje podziału zadań wśród uczniów. 

9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym 

dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

 
 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i realizacji : 

 
Kołobrzeg, dnia …………………………………..………                     …………….…………………………..  

                                                                                                                                podpis kierownika 

 
 
 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI: 

 

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami. 

2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu. 

3.  Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i stosowania: 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

(podpisy opiekunów) 

 

         Kołobrzeg, dnia ………………………….....

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2018&qplikid=4670#P4670A6
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ZAŁĄCZNIK  B 

 
 

REGULAMIN WYCIECZKI - KONTRAKT WYCIECZEK PIESZYCH 

 

Pomiędzy uczniami biorącymi udział w wycieczce i wychowawcą, zawarty w dniu ……………........................ 

 

 ZOBOWIĄZANIA UCZNIÓW 
 

 I. Podczas każdego etapu wycieczki. 
 

1. Stawię się punktualnie na miejsce zbiórki 

2. Nie będę palił tytoniu, spożywał alkoholu i innych używek. 

3. Nie będę śmiecił ani hałasował. 

4. Nie będę używał niekulturalnych słów ani gestów. 

5. Będę bezzwłocznie wykonywał polecenia opiekunów. 

6. Nie oddalę się samowolnie od grupy. 

7. Maksymalnie wykorzystam czas na zwiedzanie i poszerzanie wiedzy. 

8. Ubiorę się odpowiednio do pogody (kurtka przeciwdeszczowa lub parasol , wygodne obuwie.) 

 
II. Podczas wycieczki. 

 

1. Będę bezwzględnie przestrzegał regulaminów w muzeach (np. nie będę prowadził głośnych rozmów, 

nie będę dotykał eksponatów, będę przemieszczał się spokojnym krokiem). 

2. Będę zachowywał się kulturalnie we wszystkich miejscach publicznych 

3. Nie zakupię papierosów ani alkoholu. 

4. Podczas poruszania się po ulicach będę przestrzegał przepisów ruchu drogowego (m.in. przechodzenie 

przez jezdnię po pasach, na zielonym świetle). 

 

III. Po wycieczce. 
 

1. Jeżeli zauważę nieobecność kolegi z pary albo któregokolwiek z uczestników wycieczki pieszej , 

natychmiast poinformuję o tym opiekuna. 

2. Jeżeli się zgubię, to pozostanę w danym miejscu i będę czekał przez godzinę lub skontaktuję się z 

grupa przez telefon komórkowy. O ile w ciągu godziny nie uda się opiekunom mnie odnaleźć , to udam 

się na umówione miejsce. 

3. W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia podporządkuję się poleceniom osób kierujących ruchem czy 

ewakuacją. 

4. W razie konieczności zawiadomię służby ratunkowe  (międzynarodowy numer komórkowy telefonu 

alarmowego – 112). 

5. Pokryję koszty ewentualnych spowodowanych z mojej winy strat i szkód. 

 

 
 ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY 

 

1. Przygotuję w terminie wszystkie potrzebne dokumenty (m.in. program i harmonogram wycieczki, listę 

uczestników) i dopełnię wszystkich formalności związanych z wycieczką pieszą. 

2. Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wycieczki pieszą . 

 

Zapoznałem/am uczniów z kontraktem 

……………………………… 

Podpis wychowawcy 
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ZAŁĄCZNIK  B 

 
 

Zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana  z kontraktem  wycieczek pieszych na terenie miasta 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

 
l.p. 

 
Nazwisko i imię ucznia 

 
podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   
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ZAŁĄCZNIK  C 

 

 

KARTA WYCIECZKI PIESZEJ 

 

Klasa ............... 

Cele i założenia programowe wycieczki: 

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

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

Trasa wycieczki: 

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

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

Termin ......................................................... Czas trwania ................................................. 

Liczba uczestników .................................... 
 

Organizator wycieczki: ........................................................................................................ 

Opiekunowie: 

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

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

…………………………………………… 

 
 

O Ś  W I A D C Z E N I E 

 
 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mojej opiece 

uczniów na czas trwania ww. wycieczki (pieszej) zobowiązuję się do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci  

i młodzieży. 

Oświadczam również, że rodzice (prawni opiekunowie) zostali powiadomieni o terminie  i celu 

wyjścia, a uczniowie znają zasady zachowania w czasie wycieczki pieszej. 

 
Podpisy opiekunów: Podpis organizatora wycieczki: 

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

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

.......................................................... 
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ZAŁĄCZNIK  C 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI PIESZEJ 
 

WYCIECZKI DO ......................................................................... 

W DNIU .................................... 

 
l.p. 

 
Nazwisko i imię ucznia 

 
Klasa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

 

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

                                                                                                                Podpis organizatora wycieczki 


