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         Załącznik nr 1 
 

REGULAMIN WYCIECZEK 

 

1. Szkoła może organizować i prowadzić różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa  

i turystyki. W prowadzeniu tej działalności szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami  

i organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka. 

2. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią 

integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są realizowane zgodnie z przyjętą 

koncepcją pracy Zespołu Szkół. 

3. Działalność krajoznawczo-turystyczna organizowana może być zarówno w ramach zajęć 

lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. 

4. Organizatorami działalności krajoznawczo-turystycznej mogą być samorządy uczniowskie 

oraz nauczyciele. 

5. Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb  

i zainteresowań uczniów, ich wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

6. Działalność krajoznawczo-turystyczna powinna służyć: 

1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  

i historii, w tym miejsc pamięci narodowej; 

2) poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego; 

3) upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska, naturalnego  

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

4) poprawie stanu zdrowia uczniów i podnoszeniu ich sprawności fizycznej; 

5) upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku; 

6) kształtowaniu kultury wypoczynku u uczniów. 

7. Zorganizowanymi formami wyjazdów są: 

1) wycieczki przedmiotowe – realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania w ramach nauczanego przedmiotu  

lub przedmiotów pokrewnych; 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, niewymagające od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i specjalistycznych umiejętności; 

3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: rajdy, złazy, zloty, biwaki, konkursy  

i turnieje; 

4) „zielone szkoły”. 

8. Dla uczniów Zespołu Szkół powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe, 

krajoznawczo-turystyczne i imprezy krajoznawczo-turystyczne przede wszystkim na terenie 

macierzystego województwa, regionu geograficzno-turystycznego i kraju. 

9. W szkole mogą być również organizowane wyjazdy zagraniczne w formie wycieczek lub 

imprez krajoznawczo-turystycznych. Zgodę na zorganizowanie wyjazdu zagranicznego wydaje 

Dyrektor Zespołu Szkół po zawiadomieniu organu prowadzącego oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

10. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 

1) nazwę kraju, 

2) czas pobytu, 

3) program pobytu, 

4) imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów, 

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

11. Nauczyciele i wychowawcy, planujący zorganizowanie wycieczek i imprez turystycznych 

powinni zgłosić ten fakt do Dyrekcji Zespołu Szkół do końca września. 
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12. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, 

trasy, zwiedzanych obiektów i regulaminu. 

13. Wszystkie odbyte wycieczki powinny zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

14.Dokumentację wycieczki, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek 

zatwierdza Dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona. 

15. Wymagana dokumentacja powinna zawierać: 

1) wypełnioną kartę wycieczki z następującymi danymi: 

a) cel wycieczki,  

b) trasa, 

c) termin, 

d) środek lokomocji, 

e) liczba uczestników, 

f) nazwiska opiekunów i kierownika, 

g) adres zakwaterowania; 

2) listy uczestników z następującym danymi: 

a) imię i nazwisko, 

b) klasa, 

c) data i miejsce urodzenia, 

d) adres zamieszkania wraz z telefonem rodziców /opiekunów/ 

e) nr legitymacji szkolnej, 

f) nr PESEL (na wypadek choroby), 

g) nr paszportu ( w przypadku wyjazdu zagranicznego). 

3) harmonogram wycieczki (rozpisany na dni i orientacyjne godziny); 

4) numer polisy ubezpieczeniowej; 

5) pisemne zgody rodziców /opiekunów/ uczniów biorących udział w wyjeździe  

(z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć 

lekcyjnych); 

16. Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole. 

17. Uczniowie niebiorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z innymi 

klasami według planu uzgodnionego przez wychowawcę klasy z Dyrekcją Zespołu Szkół. 

18. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel lub – w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu 

Szkół - inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadaczem uprawnienia 

przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora 

turystyki, instruktora krajoznawstwa lub osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kierowników wycieczek szkolnych. 

19. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy: 

1) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu  

oraz wypełnienie karty wycieczki; 

2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników; 

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki  

lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków  

do ich przestrzegania; 

5) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki  

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy; 

6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek  

oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; 

8) podział zadań wśród uczestników; 

9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki  

lub imprezy; 
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10) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej 

zakończeniu. 

20. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo – w uzgodnieniu  

z Dyrektorem Zespołu Szkół – inna pełnoletnia osoba, która podpisze stosowne zobowiązanie 

do zapewnienia opieki powierzonym jej uczniom. 

21. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami (opiekun wycieczki 

zobowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w trakcie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego), 

2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy, 

3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań, 

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

22. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki finansowana jest ze środków 

pozabudżetowych: 

1) z odpłatności uczniów biorących w niej udział, 

2) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

3) ze środków przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne na ten cel, 

4) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców. 

23. Kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów udziału w nich. 

24. Zasady opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek: 

1) O ilości osób sprawujących opiekę podczas wyjazdów decyduje Dyrektor Zespołu Szkół, 

uwzględniając wiek uczestników oraz program i charakter wycieczki. 

2) Przy przejazdach pociągami, trwających dłużej niż trzy godziny, konieczna jest rezerwacja 

miejsc. Grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Podział 

zespołu klasowego na grupy podczas podróży i wycieczki jest możliwy tylko w przypadku 

zapewnienia grupie odpowiedniej liczby opiekunów. Niedopuszczalne jest wcześniejsze 

wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących; 

3) Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela  

lub rodziców ucznia; 

4) Niedopuszczalne jest wyrażanie zgody na tzw. „czas wolny”, spędzany przez młodzież  

poza miejscem zakwaterowania bez opiekuna; 

5) Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy  

oraz mapę turystyczną, a każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie  

i odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Za właściwe wyposażenie uczestników 

odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki. 

6) W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu 

zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów. 

7) Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania  

i z nim skonsultowane. 

8) Niedopuszczalne jest pozwalanie uczniom na wspinanie się na wysokie skały, drzewa, 

stawanie na skraju urwisk i wybieranie tras wymagających przygotowania kondycyjnego  

lub specjalistycznego. 

9) W każdej zaistniałej sytuacji zagrożenia kierownik wycieczki powinien mieć  

na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. 

10) Podczas wycieczek szkolnych należy przestrzegać ponadto następujących zaleceń: 

a) wycieczki autokarowe: 

pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, 

oznakowany powinien być z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  

z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice 
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powinny być oświetlone lub wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem 

jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci  

i młodzieży. Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, 

apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. 

  

Inne zasady: 

o opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy 

na dwa lub więcej pojazdów,  

o ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących  

w pojeździe,  

o przejście w autokarze musi być wolne,  

o opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru, 

o uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą 

przy opiekunach,  

o należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się 

ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,  

o kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy,  

o bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,  

o przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych 

należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów,  

o w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,  

o po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników. 

b) przejazdy pociągami:  

o 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,  

o należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna, 

o w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach 

siedzących, 

o bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym  

oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki; 

     c) zasady poruszania się z grupą w miastach:  

o 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,  

o 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,  

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

za nim,  

o obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu 

wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy, 

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

się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,  

o 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,  
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o w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by 

wszyscy uczestnicy wycieczki :  

 znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy 

tramwaju i metra ),  

 znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,  

 znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków  

do przejechania,  

 posiadali ważne bilety na przejazd. 

25. Każdy uczestnik wycieczki musi być ubezpieczony. Ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia 

grupowego. Na okres przebywania na wycieczce organizator może wykupić dodatkową polisę, 

powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 

26. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy, 

obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą. 

27. Zasady zachowania się na wycieczkach szkolnych: 

1) Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Zespół Szkół, dlatego 

powinien dbać o jego dobre imię, podporządkowując się następującym zasadom: 

a) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów  

lub przewodników, 

c) nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania  

od niego odpowiedniego zezwolenia, 

d) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach  

i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

e) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,  

f) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt, 

g) wszystkie zagrożenia, mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników,  zgłaszać 

opiekunom, 

h) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam 

regulaminem, przestrzegać godzin ciszy nocnej,  

i) pokryć koszty naprawy zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu, 

j) przestrzegać zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, 

zażywania narkotyków lub innych środków odurzających. 

2) Kierownik wycieczki może zadecydować o odesłaniu uczniów do domu, jeśli ich zachowanie 

jest nieregulaminowe. W takim wypadku opiekun odwozi tych uczniów  

do szkoły, zgłasza fakt złamania regulaminu Dyrektorowi i powiadamia rodziców. 

3) W przypadku powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki, kierownik może podjąć 

decyzję o jej przerwaniu, bez względu na poniesione przez młodzież koszty. 

4)  Za nieprzestrzeganie regulaminu podczas wycieczki uczeń podlega karze, określonej  

w zapisach Statutu Zespołu Szkół. 

 


