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Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawiebezpieczeostwaihigienywpublicznychiniepublicznychszkołachi placówkach 
(Dz.U.z2003r.,nr6, poz. 69 ze zmianami). 

2. Ustawazdnia14 grudnia 2016r.-Prawooświatowe. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówkikrajoznawstwaiturystyki(Dz. Uz2018r., poz. 1055). 

4. RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia26lipca2018r.zmieniającerozporządz
enie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola,szkołyiplacówki krajoznawstwa iturystyki (Dz. Uz 2018r.,poz.1533). 

 
 

§ 1. 
Zasady ogólne 

 

1. Szkoła może organizowad dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziaład 
ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności 
jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Wycieczki i inne wyjścia oraz wyjazdy są integralną częścią działalności statutowej 
szkoły. 

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

a) poznawaniekraju,jegośrodowiskaprzyrodniczego,tradycji,zabytków,kulturyi histori
i, 

b) poznawaniekulturyijęzyka innychpaostw, 

c) poszerzeniewiedzyzróżnychdziedzinżyciaspołecznego,gospodarczego 
i kulturalnego, 

d) wspomaganierodzinyi szkoływprocesiewychowania, 

e) upowszechnieniewśróduczniówzasadochronyśrodowiskanaturalnegooraz wiedzy

oskładnikachifunkcjonowaniurodzimegośrodowiskaprzyrodniczegoatakżeumiejętn

ości korzystania zzasobówprzyrody, 

f) upowszechnianiezdrowegostylużyciaiaktywnościfizycznejorazpodnoszeniesprawn

ości fizycznej, 

g) poprawęstanuzdrowiauczniówpochodzącychzterenówzagrożonychekologicznie, 

h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach 

profilaktykiuniwersalnej, 

i) poznawaniezasadbezpiecznegozachowaniasię wróżnychsytuacjach. 

5. Wycieczki oraz inne wyjścia i wyjazdy mogą byd organizowane w trakcie roku 
szkolnego w ramach zajęd dydaktyczno-wychowawczych i opiekuoczych, z wyjątkiem 
okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 



6. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowao i potrzeb 
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 
i umiejętności. 

7. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 
wycieczki. 

 
 

§ 2. 
Rodzaje wycieczek 

 

1. Krajoznawstwo i turystyka mogą odbywad się w następujących formach, zwanych 
„wycieczkami”: 

a) Wycieczki przedmiotowe – inicjowane, organizowane i realizowane przez 
nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania z danego przedmiotu 
lub grupy przedmiotów, 

b) Wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, 
w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego 
i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu 
nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania jej 
w praktyce, 

c) Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga 
od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 
posługiwania się specjalistycznym sprzętem a program wycieczki przewiduje 
intensywną aktywnośd turystyczną, fizyczną lub długodystansowośd na szlakach 
turystycznych. 

2. Wycieczki mogą byd organizowane w kraju lub za granicą. 

3. Wycieczki zagraniczne mogą byd organizowane w formach, o których mowa w ust.1 

4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej, wyraża dyrektor szkoły i zawiadamia 
organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny przed planowanym 
terminem wyjazdu przekazując kartę wycieczki. 

5. Szkoła ma obowiązek zawrzed umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce 
zagranicznej, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych 
przepisów. 

6. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zagranicznej, zna język 
obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych 
i kraju docelowym. 

 
 

§ 3. 
Dokumentacja wycieczki 

 

1. Na dokumentację wycieczki składają się: 

a) karta wycieczki – załącznik 1, 

b) lista uczestników wycieczki – załącznik 2, 

c) pisemna zgoda rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w wycieczce –
 załącznik 3, 

d) rozliczenie finansowe wycieczki – załącznik 4. 



2. Dokumentację wycieczki, należy złożyd dyrektorowi do zatwierdzenia przed 
planowanym wyjazdem. 

 
 

§ 4. 
Zadania dyrektora 

 
Dozadaodyrektoranależy: 

1. Wyrażenie zgody na wycieczkę poprzez zatwierdzenie karty wycieczki z dołączoną 
listą uczniów. 

2. Wyznaczenie kierownika i opiekunów wycieczki. 

3. Współpraca z radą rodziców w zakresie organizacji i finansowania wycieczek. 

4. Zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
 pedagogiczny w przypadku planowanej wycieczki zagranicznej. 

 
 

§ 5. 
Kierownik wycieczki i opiekunowie 

 

1. Kierownika wycieczki i opiekunów wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły: 

a) w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może byd także osoba 
spośród pracowników niepedagogicznych, wyznaczona przez dyrektora szkoły, 

b) w przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej kierownik 
i opiekunowie muszą posiadad udokumentowane przygotowanie i uprawnienia 
zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

2. Dyrektor szkoły może wyrazid zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 
wycieczki. 

3. Do zadao kierownika wycieczki należy w szczególności: 

a) opracowanie programu i regulaminu wycieczki, 

b) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 
wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki, 

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania 
jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

d) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeostwa 
oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, 

e) określenie zadao opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki 
oraz zapewnienie opieki i bezpieczeostwa uczniom, 

f) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek 
oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

g) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów 
dla uczestników wycieczki, 

h) dokonanie podziału zadao wśród uczestników, 

i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

j) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 
zakooczeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły, uczestników wycieczki 
i rodziców na ich wniosek. 



4. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji wycieczki, 
którą przedkłada  dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia  przed planowanym 
wyjazdem. 

5. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, 
stopieo rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawnośd 
uczniów a także specyfikę wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się ona odbywad:  

a) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza 
teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych 
środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad jednym 
oddziałem klasowym,  

b) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza obręb miejscowości, w której 
usytuowana jest szkoła, na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne 
powinien byd zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów, 

c) W przypadku turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakarskiej, rowerowej 
i innych jej form) na jednego opiekuna nie powinno przypadad więcej niż 
10 uczniów, 

d) Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach 
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., 
mogą prowadzid tylko górscy przewodnicy turystyczni. 

6. Do zadao opiekuna należy w szczególności: 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, 

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki 
i przestrzegania jej regulaminu, 

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa, 

d) nadzorowanie wykonywania zadao przydzielonych uczniom, 

e) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników wycieczki przed wyruszeniem 
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu 
do miejsca docelowego, 

f) wykonywanie innych zadao zleconych przez kierownika wycieczki. 
 
 

§ 6. 
Obowiązki uczestników wycieczki 

 
Uczestnikwycieczkijestzobowiązany: 

1. posiadad legitymację szkolną, 

2. przybyd na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 

3. poinformowad kierownika wycieczki o pojawiających się stanach złego samopoczucia, 

4. wykonywad polecenia kierownika, opiekunów i przewodnika, 

5. w autokarze zająd miejsce wyznaczone przez opiekuna, 

6. nie zaśmiecad pojazdu, 

7. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalad się od grupy bez zgody opiekuna, 

8. posiadad odpowiedni do charakteru wycieczki strój, 

9. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegad 
postanowieo regulaminów tych obiektów, 

10. przestrzegad zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 



innych środków odurzających. 
 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęd 
szkolnych, mają obowiązek brad udział w zajęciach z wyznaczonym oddziałem. 

2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, lub pełnoletni 
uczniowie deklarujący udział w wycieczce a następnie deklarację tę wycofujący, mogą 
byd zobowiązani do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki przez uczestnika, kierownik 
wycieczki zawiadamia rodzica i dyrektora szkoły. Rodzic (prawny opiekun) 
zobowiązany jest w takim przypadku do natychmiastowego odebrania dziecka 
z wycieczki. 

4. Kierownik oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce. 

5. Wychowawca każdej klasy zapoznaje uczniów z powyższym Regulaminem na 
początku roku szkolnego w pierwszej klasie. 

6. Uczeo potwierdza własnoręcznym podpisem zgodę na przestrzeganie Regulaminu 
(raz na cały etap edukacyjny). 

7. Potwierdzenie w formie listy osobowej przechowuje się dołączone do „Dziennika 
wychowawcy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 
 

 

KARTA WYCIECZKI 
 
 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:  

Cel wycieczki:  

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki:  

 
Termin:  

Numer telefonu kierownika wycieczki:  

Liczba uczniów, w tym niepełnosprawnych: 

Klasa:  

 
Liczba opiekunów wycieczki:  

Środek transportu:  

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 
 

Data, godzina 
wyjazdu oraz 
powrotu 

Długośd 
trasy (w 
kilometrach) 

Miejscowośd 
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 zasad bezpieczeostwa w czasie wycieczki. 

 
Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

 
1................... ............................................................  

(imię i nazwisko oraz podpis)                                                       

 
1. .......................... ...................................................  

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

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

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 

                                                      
1
 Dotyczy wycieczki za granicą. 



 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
 
 
 

Lista uczestników wycieczki 
 

Lp. 
 
Nazwisko i imiona 
 

Klasa 
Numer telefonu 
Rodziców/Opiekunów 
prawnych 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

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

 (podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

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

      (nazwisko i imię uczestnika wycieczki) 

 

Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce  

w terminie:  ......................................................... 

 

1.   Oświadczam, że nie ma przeciwwskazao, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce. 

2.   Biorę pełną odpowiedzialnośd za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę. 

3.   Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie 
lokomocyjnej. 

4.   W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej 
lub leczenie ambulatoryjne. 

5.   Biorę odpowiedzialnośd za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 

6.   Biorę odpowiedzialnośd finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w 
trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 

7.  Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków  
i innych środków odurzających 

 

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. 

 

………………………………………………………………. 

                          (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Dodatkowe informacje: 

Telefon kontaktowy:  

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

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazad organizatorowi wycieczki: 

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

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

 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr4 do Regulaminu 
 
 
 
 
 

Rozliczenie kosztów wycieczki 
 

miejsce wycieczki:........................................................................ 
 

termin wycieczki:.......................................................................... 
 

 

 
 

Całkowity koszt wycieczki 

 
 

 
 

Ilośd uczestników 

 

 
 

Koszt wycieczki na jednego uczestnika 

 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 

                        ( podpis kierownikawycieczki) 
 

 


