


 
 
PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dn.7.IX.1991r o systemie oświaty, nowelizacja ustawy z dnia 
1.III.2010r., nowelizacja ustawy z dnia. 28.VIII.2014r.  

• Ustawa z dn.29.VIII.1997r. o usługach turystycznych 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.6.05.1997r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne. 

• Rozporządzenie MEN i Sportu z dn.8.XI.2001r. w sprawie warunków  
i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki. 

• Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

• Rozporządzenie MEN z dn. 28.08.2014r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
 i turystyki 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
I.I. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej „szkołami”, mogą 
organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. 
I.II. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze 
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 
krajoznawstwo i turystyka. 

 
II.CELE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
II.I. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 
1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  
i historii; 
2. poznawanie kultury i języka innych państw; 
3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  
i kulturalnego; 
4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 
5. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 
wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego,  
a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 
6. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej; 
7. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych 
ekologicznie; 
8.przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 
uniwersalnej; 
9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
 



 
 
II.II. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:                         
1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli  
w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu 
nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,                                                    
2) wycieczek krajoznawczo - turystycznych 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,    
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 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 - zwanych dalej "wycieczkami". 

II.III. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 
 
 
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
III.I. PLANOWANIE WYCIECZKI 
1. Wycieczki są formą zajęć szkolnych, na których obowiązują wszystkie zasady 
zachowania opisane w Statucie Szkoły. 
2. Z chwilą, gdy klasa jako zespół podejmie decyzję o wyjeździe na wycieczkę, 
wycieczka staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów. 
2a. Wycieczka klasowa wchodzi w fazę realizacji, gdy ok.75% stanu klasy zgłosi 
pisemnie gotowość wyjazdu wychowawcy. 
3. Uczeń, który nie uczestniczy w wycieczce, musi przedstawić wychowawcy 
odpowiednie pisemne usprawiedliwienie. Taki uczeń ma obowiązek uczestniczyć   
w zajęciach szkolnych według planu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.   
W przypadku, gdy nie będzie realizował planu lekcyjnego, wychowawca ma prawo 
zastosować przepisy Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły adekwatnie do 
sytuacji.  
4. Kierownik wycieczki   potwierdza zamiar organizacji wycieczki klasowej dłuższej 
niż jeden dzień u dyrektora szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin wyjazdu 
nie może kolidować z zaplanowanymi wcześniej imprezami o charakterze 
ogólnoszkolnym i w szczególnych przypadkach z bieżącą realizacją podstawy 
programowej. 
5. Zaleca się organizowanie wycieczek kilkudniowych dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum / w terminie matur /. 
6. Na podstawie zgłoszeń wychowawców dyrektor szkoły opracowuje roczny 
plan wycieczek. 
7. Nauczyciele mogą organizować między klasowe wycieczki przedmiotowe. 
8. Uczestnik wycieczki ogólnoszkolnej musi uzyskać akceptację wychowawcy na 
wyjazd. Inni nauczyciele mają prawo zgłosić organizatorowi zastrzeżenia 
dotyczące wyjazdu poszczególnych uczniów. Organizator (kierownik 
wycieczki) ma obowiązek ustosunkować się do tego typu uwag. 
9.Jeżeli nauczyciel organizuje wycieczkę za pośrednictwem koncesjonowanego biura 
podróży lub innej koncesjonowanej firmy turystycznej powinien sprawdzić jej 
wiarygodność-posiadane zezwolenia, certyfikaty oraz upewnić się, jakie są 
rzeczywiste, pełne koszty wyjazdu. 
 



 
III.II. TERMINY WYCIECZEK 
1. 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. 
2. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych placówkach - nie precyzuje liczby opiekunów ani 
sposobu zapewnienia opieki nad uczniami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor 
szkoły, który biorąc pod uwagę: wiek uczestników, stopień ich rozwoju, stan zdrowia, 
ewentualną niepełnosprawność uczestników, a także specyfikę zajęć, warunki 
topograficzne, organizacyjne i pogodowe oraz doświadczenie zawodowe opiekunów, 
zatwierdza podpisem na karcie wycieczki liczbę i skład opiekunów wycieczki lub 
imprezy. 
 
III.III. ORGANIZACJA WYCIECZKI 
1.Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań 
 i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 
wycieczki. 
3.Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 
zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia.  
Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.   
4. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana  
w formie pisemnej. 
5. Najpóźniej na tydzień przed wyjazdem organizatorzy wycieczki (kierownik 
wycieczki lub osoby przez niego upoważnione) przedstawiają dyrektorowi szkoły 
następujące dokumenty:  

• karta wycieczki wraz z oświadczeniem opiekunów w sprawie bezpieczeństwa 
uczniów, program wycieczki (załącznik nr 1) 

• pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna dziecka na udział w wycieczce 
dłuższej niż 1 dzień (załącznik nr 2) 

• lista uczniów zawierająca imię, nazwisko, telefon rodzica lub opiekuna 
prawnego (załącznik nr 3)  

• lista opiekunów (załącznik nr 4) 

• lista osób do ubezpieczenia- dowód ubezpieczenia NNW wszystkich 
uczestników wycieczki oraz kosztów leczenia w wypadku wyjazdów poza 
granice kraju- dłuższej niż 1 dzień (załącznik nr 5) 

• regulamin pobytu ucznia na wycieczce -  dłuższej niż 1 dzień (załącznik nr 6) 

• karta wypadku (załącznik nr 7) 

 
 
 
 
 
 



 
6. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. 
7. Wyjazd sobotni lub sobotnio - niedzielny grupy uczniów z nauczycielem wymaga 
dopełnienia takich samych formalności, pkt III.III.1,2,3,4,5,6,8 wycieczki.  
W przeciwnym wypadku wyjazd jest traktowany jako prywatny. 
8. Na wypadek zmiany warunków pogodowych, jeżeli wymaga tego program 
wycieczki, należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki. 
 
III.IV. FINANSOWANIE WYCIECZKI 
1.Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 
związanych z nią kosztów. 
2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie 
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 
tytułu. Opiekunowie uczestnika wycieczki mogą, jeśli jest taka możliwość, wykupić 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki. 
3. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane 
przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach 
dowodem mogą być podpisane przez trójkę klasową oświadczenia o poniesionym 
wydatku. Rozliczenia wycieczki dokonuje wychowawca na wyraźną prośbę rodziców 
danej klasy. Nauczyciel organizujący wycieczkę wraz z opiekunami wycieczki nie 
ponosi kosztów wyjazdu. 
4. W przypadku przerwania wycieczki ze względu na niewłaściwe zachowanie 
pojedynczych uczniów lub całej grupy uczestnicy są zobowiązani do pokrycia 
wszystkich kosztów z tym związanych. 
5. W razie odesłania ucznia z wycieczki do domu z powodu niewłaściwego 
Zachowania, rodzice zobowiązani są bezzwłocznie na własny koszt odebrać 
dziecko z miejsca pobytu grupy i zapewnić mu opiekę w drodze do domu. Koszty 
z tym związane ponoszą rodzice. 
6. Nauczyciel – kierownik wycieczki o zdarzeniu opisanym w punktach 4,5 
niezwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły. 
 
III.V. WYZNACZENIE KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI                
1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły.                                                                                                           
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 
osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora 
szkoły.                                                                                                                                     
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa 
w II.II pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać 
udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu 
wycieczki.                                                                                                                      
4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 
wycieczki 

 
 
 
 
 
 



 
 
III.VI. OBOWIĄZKI 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. 
 
III.VII. OBOWIĄZKI 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. 
 
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
IV.I. ZASADY OGÓLNE 
1. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania 
   wycieczki. 
2. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej musi być osoba ubezpieczona 
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  
3. W przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju, zgodnie z obecnie 
obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 28VIII 2014 r. znosi się obligatoryjność 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej powinna być zatem 
dobrowolną umową ubezpieczenia. 
4.W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,  
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 
5. Każdy kierownik wycieczki planujący organizację wycieczki na terenie parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem 
parku lub rezerwatu, poinformować o nim uczestników wycieczki i respektować 
ustalenia zawarte w regulaminie. 
 
 
 
 
 



6.  Kierownicy wycieczki, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie 
przez uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni: 

• zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub 
            pływalni i egzekwować ich przestrzeganie, 

• uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób 
           korzystania z kąpieliska lub pływalni, zapewniając bezpieczeństwo 
           uczestnikom, 

• stosować regulamin kąpieli i plażowania.  
7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, 
śnieżycy i gołoledzi. 
8. Zabrania się korzystania z obiektów pływających np. łodzi, kajaków, rowerów 
wodnych podczas silnych wiatrów. 
 
IV.II WYCIECZKI ZAGRANICZNE 
1. Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując 
kartę wycieczki, o której mowa w § 6 ust. 1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy 
uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3; (Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki). 
2. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział  
w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych 
przepisów. 
3. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 
poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 
docelowym. 
 
 IV.III. WYCIECZKI AUTOKAROWE 
1. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy 
na dwa lub więcej pojazdów. 
2. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w 
pojeździe. 
3. Przejście w autokarze musi być wolne. 
4. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. 
5. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą 
przy opiekunach. 
6. Należy zabronić w czasie przejazdu spacerowania po autokarze, podnoszenia się 
ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia. 
7. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach. 
8. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 
oznakowanych parkingach. 
9. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 
10. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników. 
11. Kierownik wycieczki może: zgłosić dzień, godzinę i miejsce wyjazdu autokaru z 
wycieczką szkolną policji w celu sprawdzenia sprawności autokaru i stanu trzeźwości 
kierowcy bezpośrednio przed wyjazdem grupy. 
 
 
 
 
 
 



 
IV.IV. PRZEJAZDY POCIĄGAMI 
1. 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. 
2. Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu jak w przypadku przejazdu autokarem. 
3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna. 
4. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni zajmować swoje miejsca. 
5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz 
legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 
 
IV.V. ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH 
1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta każdy uczestnik musi być 
poinformowany o harmonogramie wycieczki, adresie, miejscu, pobytu 
docelowego. 
2. 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. 
3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał  
za nim. 
4.Opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu 
wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 
5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać 
się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez 
jezdnię. 
7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać,  
by wszyscy uczestnicy wycieczki: 

• znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy 
           pociągu, tramwaju, metra), 

• znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 
• znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, 
• posiadali ważne bilety na przejazd. 

8. Przygotowując wycieczkę szkolną należy uwzględnić fakt, że w ciągu ostatnich 
kilku lat władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z usług 
miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. 
 
IV.VI WYCIECZKI PIESZE 
1. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu grupy. 
2. Uczestnicy posiadają ubiór, odpowiednie obuwie, odpowiedni do miejsca  
i warunków atmosferycznych. 
3. 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 natężeniu ruchu. 
4. W mieście poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi, na terenie 
parków narodowych i krajobrazowych - wyłącznie, lub po wyznaczonych ścieżkach 
turystycznych. 
5. Opiekun powinien posiadać mapę, wskazana jest znajomość terenu 
6. Przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani  
o zasadach poruszania się po drogach i lesie. 

 
 
 



 
IV.VII.WYCIECZKI W GÓRY (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.6.05.1997r.) 
1. Wyruszając w góry na terenach parków narodowych oraz szlakach turystycznych 
leżących powyżej 1000 m. n.p.m.-1 opiekun na 10 uczestników. 
2. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do 
miejsca noclegu. 
3. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtkę ze 
względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem 
wysokości, ekwipunek należy zabrać w plecaku. 
4. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych 
szlakach turystycznych, w ten sposób, że w przodzie idzie przewodnik, w środku 
osoby słabsze kondycyjnie a na końcu osoby najsilniejsze. 
5. Kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła. 
6. Na terenach powyżej 1000 m. n. p. m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik 
górski lub przodownik turystyki górskiej. 
7.Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni 
przewodnicy górscy. 
 
 
IV.VIII WYCIECZKI ROWEROWE 
1. Wycieczki rowerowe -2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów, uczniowie powinni 
mieć ukończone 12 lat oraz posiadać kartę rowerową. 
2. W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób. 
3. Uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać 
przepisy ruchu drogowego. 
4. Prowadzący wycieczkę jedzie na początku kolumny, za nim najsłabsi w grupie, 
następnie pozostali uczniowie, na końcu kolumny drugi opiekun. 
5. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika 
wycieczki. 
6. Odstępy między jadącymi do 5 metrów. 
7. Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim, jak najbliżej prawej krawędzi drogi, 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
8. Nie wolno jechać obok siebie. 
9. Opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do 
ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę. 
10.Uczestnicy powinni posiadać strój do jazdy oraz kask ochronny na głowę. 
11. Z boku tylnego bagażnika z lewej strony powinno być przymocowane tzw. ramię 
bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu. 

 
IV.IX. WYCIECZKI W KLASIE MUNDUROWEJ - dotyczy uczniów LO zgodnie z 
regulaminem wycieczek w klasach mundurowych (załącznik nr 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona 
przez niego osoba. 
2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, 
należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na 
wycieczkę w dzienniku lekcyjnym. 
3. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez 
kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 
. 
 
 
 
 
 

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

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. karta wycieczki wraz z oświadczeniem opiekunów w sprawie bezpieczeństwa 
uczniów, program  wycieczki ( załącznik nr 1);                                                               
2. pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna dziecka na udział w wycieczce - 
dłuższej niż 1 dzień ( załącznik nr 2);                                                                             
3. lista uczniów zawierająca imię, nazwisko, telefon rodzica lub opiekuna prawnego 
(załącznik nr 3)                                                                                                                     
4. lista opiekunów ( załącznik nr 4);                                                                                         
5. lista osób do ubezpieczenia - dowód ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników 
wycieczki  oraz kosztów leczenia  w wypadku wyjazdów poza granice kraju- dłuższej 
niż 1 dzień ( załącznik nr 5)                                                                                        
6.regulamin pobytu ucznia na wycieczce -  dłuższej niż 1 dzień ( załącznik nr 6) 
7.karta wypadku ( załącznik nr 7;                                                                                   
8. regulamin wycieczek w klasach mundurowych 

 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 

KARTA WYCIECZKI 
 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….……………………………………………………….. 
 
Cel wycieczki: ………………………………………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………….. 
 
Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki: 
……………………………………….……………………………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………….. 
 
Termin: …………………………….………………………………………………………… 
 
Numer telefonu kierownika wycieczki: 
……………………………………………………… 
 
Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: 
…………………….. 
 
Klasa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba opiekunów wycieczki:………………………………………………………………. 
 
Środek transportu: ………………………………………………………………………….. 
 
• Dotyczy wycieczki za granicą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

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) 

 
 
  
 

 

 



 
Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ………………………………………………..…  
z klasy ……………………. na wycieczkę do ………………………………………………………………… 
w dniu / w dniach ……………………………………………………………………………………………….. 

1) ………………………………………………  ………………………………….     
      imię i nazwisko matki / opiekunki)   (podpis) 

2) ………………………………………………      ………………………………… 
     (mię i nazwisko ojca / opiekuna)                             (podpis) 

B. Jednocześnie informuję, że syn / córka: 

* choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby 
…………………………………………………………………. 
* jest uczulony(a) / nie jest uczulony(a) …………………… 
* dobrze/ źle znosi jazdę autokarem ………………………. 
* inne uwagi……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Dane osobowe uczestnika: 

- adres zamieszkania, pesel ………………….……………………………………………… 
- telefon domowy wraz z numerem kierunkowym: 
…………………………………………………………………… 
- seria i numer  legitymacji  szkolnej …..………………………………………………………………… 

D. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka na wycieczce 

w wysokości …………………zł. (słownie: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..…………………………………………………zł) 

 
Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam                 
                                                                                                         ………………………………………… 

                                                                      czytelny podpis i data 

 
 
Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka 
przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

 

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

miejscowość, data    podpis rodzica 

 

* właściwe podkreślić 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Załącznik nr 3 

 

LISTA UCZNIÓW  

                                                                                         ------------------------------ 
                                                                                         Pieczątka Szkoły 

Wycieczka do ………………………………………………………. 

organizowana przez ………………………………………………..  

w dniu / w dniach …………………………………………………… 

 

L.p. Nazwisko i imię Pesel Adres zamieszkania 
Numery telefonów  

do rodziców/opiekunów 
prawnych 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

  

 

 

 



 
Załącznik nr 4 

 

LISTA OPIEKUNÓW WYCIECZKI 

 

Lp. Nazwisko i imię Pesel Nr telefonu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Załącznik nr 5 

 

Lista osób do ubezpieczenia 

Wycieczka do …………………………………………………………….……………. 
organizowana przez ……………………………………….……. data ……………… 

 

Lp. Nazwisko i imię Pesel Data urodzenia  
w formacie RRRR-MM-DD 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                     

 
 

 



 
 

 
Załącznik nr 6 
REGULAMIN POBYTU NA WYCIECZCE 

 

1. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania 
ich poleceń.  

2. W czasie podróży oraz we wszystkich środkach komunikacji miejskiej uczeń zachowuje spokój, 
ogranicza głośne rozmowy, swoim zachowaniem nie prowokuje i nie zwraca na siebie uwagi. 
Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze lub źle znoszący podróż siedzą przy 
opiekunach. W czasie postojów autokaru uczeń absolutnie nie oddala się, nie wchodzi na 
jezdnie i nie przekracza jej. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów przewoźnika oraz stosuje się do poleceń opiekunów. 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 
obowiązujących w miejscach noclegowych oraz w miejscach realizacji programu wycieczki. 

4. Ucznia obowiązuje obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
5. Uczestnik wycieczki zachowuje się kulturalnie we wszystkich miejscach i sytuacjach.  
6. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków 

odurzających oraz napojów alkoholowych. 
7. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa 

własnego i innych. 
8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.  
9. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu 

zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym 
przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on 
sam (jego rodzice lub opiekunowie prawni).  

10. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące 
uczestnikiem wycieczki, zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza 
ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, ważnego paszportu lub dowodu osobistego, 
a także stosownego obuwia i odzieży i innych rzeczy. 

11. W przypadku przerwania wycieczki ze względu na niewłaściwe zachowanie pojedynczych 
uczniów lub całej grupy, uczestnicy są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów z tym 
związanych. 

12. W razie odesłania ucznia z wycieczki do domu z powodu niewłaściwego zachowania rodzice 
zobowiązani są bezzwłocznie na własny koszt odebrać dziecko z miejsca pobytu grupy  
i zapewnić mu opiekę w drodze do domu. Koszty z tym związane ponoszą rodzice. 

13. Uczestnik niezwłocznie informuje opiekunów o ewentualnych dolegliwościach lub złym 
samopoczuciu. 

14. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców 
(prawnych opiekunów) jednak jedynie w obecności opiekuna.  

15. Uczeń informuje opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 
życiu i zdrowiu uczestników wycieczki. 

16. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację  
tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągane konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w ZSO  
w Brwinowie. 

 

………………………                                                                          …………………… 

  podpis rodzica                                                                                    podpis ucznia                                                                                                                                                              



Załącznik nr 7 

 

KARTA WYPADKU 

• Nazwa placówki ……………………………………………………………………………………….  
            (pieczęć) 
 

• Imię i nazwisko poszkodowanego…………………………………………………………………… 
data urodzenia……………………… 
klasa ………………………………… 
 

• Adres zamieszkania 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Czynność wykonywana podczas wypadku………………………………………………………… 
 

• Rodzaj przeszkolenia – instruktaż w zakresie BHP 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
     (kiedy i przez kogo przeprowadzony oraz czas trwania) 
 

• Czy poszkodowany został zbadany przez lekarza – tak, nie*) podać datę ostatniego badania 
lekarskiego………………. Czy były przeciwwskazania lekarza do wykonywania czynności, 
przy której nastąpił wypadek – tak, nie*) 
 

• Data wypadku……………………… 
• Miejsce wypadku…………………. 

 

 
• Rodzaj i umiejscowienie uszkodzenia ciała 

…………………………………………….…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                        (na podstawie orzeczenia lekarskiego) 
 

 
• Przypuszczalny czas trwania niezdolności do zajęć 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                       (dane według zwolnienia względnie orzeczenia lekarskiego) 
 

 
• Szczegółowy opis wypadku: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



• Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w dniu wypadku 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu o godzinie 
………………….…………………………………. 
             (lekarz) 
 

• Imiona, nazwiska, adresy świadków wypadku 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Środki zapobiegawcze (wydane zarządzenia) 
…………………………………………………………………. 
 
Terminy 
wykonania………………………………………………………………………………………………… 
 

• Stwierdzamy własnoręcznymi podpisami, że powyższa karta została wypełniona zgodnie ze 
stanem rzeczywistym oraz instrukcją dotyczącą wypełniania Karty Wypadku, jak również 
znany nam jest przepis art. 247 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za składanie zeznań 
niezgodnych z prawdą. 

 

……………………………………………………..dnia…………………………………………….r. 

 

 

……………………………………                 ………………………………… 

          Komisja                               Kierownik placówki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 8 

 
 

Regulamin wycieczek 
Klas mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Jarosława Iwaszkiewicza w ZSO w Brwinowie 

 
 
 

 
Każdy uczestnik wycieczki klasy (grupy) mundurowej zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad w Regulaminie organizowania wycieczek szkolnych, 
krajoznawczych i turystycznych w ZSO w Brwinowie. 
Każdy uczestnik wycieczki klasy (grupy) mundurowej zobowiązany jest do 
przestrzegania regulaminów strzelić, jednostek wojskowych i innych militarnych 
miejscach na terenie, którego przebywa. 
W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię szkoły i własne. 
Każdy uczestnik ponosi współodpowiedzialność za dyscyplinę i porządek. 
Należy stosować się do poleceń i zakazów wydawanych przez opiekunów. 
Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczek 
należy zgłaszać do opiekuna. 
Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zachować ostrożność na ulicach 
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
Dostosować odpowiedni strój do charakteru wycieczki. 
W dokładnie wyznaczonym czasie należy zgłosić się na zbiórki i posiłki. 
Bez zezwolenia opiekunów nie wolno oddalać się od grupy i miejsca 
zakwaterowania. 
Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia 
papierosów, tzw. dopalaczy, substancji nieznanego pochodzenia oraz innych 
używek. 
W przypadku złego samopoczucia zgłosić się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 
Za sporządzone zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu uczestnik ponosi koszty. 
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z zapisami 
Statutu Szkoły. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zasad BHP podczas 
całego pobytu na wycieczce. 
 
 


