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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 8/2018/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42  im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu 

 

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych  

w   Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. 2018 poz. 1055) 

 

§ 1 

Cele, warunki i założenia organizowania wycieczek szkolnych 

 

1.Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. 

2.Organizacja przez szkołę 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 kulturowego; 

4) wspomaganie rodziny w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z różnych zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej; podnoszenie sprawności 

fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym; 

9) poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współpracować ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka. 

4. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są w trakcie roku szkolnego w ramach zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych 

oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

5. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 
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1) wycieczek przedmiotowych, które mogą być inicjowane i realizowane przez nauczycieli    

w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 

2) wycieczek krajoznawczo – turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczestników 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, w szczególności jako obozów wędrownych i biwaków. 

 

§ 2 

Zasady organizacji wycieczek 

1. Organizację wycieczki klasowej/wycieczek klasowych planuje na dany rok szkolny 

wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą klasy,  

uwzględniając rekomendowaną przez dyrektora liczbę, formę i terminy wycieczek w danym 

roku szkolnym. 

2. Organizację wycieczki międzyoddziałowej inicjuje i realizuje nauczyciel po uzgodnieniu         

z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas. 

3. Wychowawca każdej klasy przedstawia propozycje wycieczek na dany rok szkolny 

uczniom i rodzicom w pierwszych tygodniach września. 

4. Informację o uzgodnionych z uczniami i rodzicami wycieczkach klasowych i wycieczkach 

międzyoddziałowych wychowawcy klas/nauczyciele organizatorzy przekazują nauczycielowi 

odpowiedzialnemu za opracowanie planu wycieczek na dany rok szkolny. 

5. Plan wycieczek jest załącznikiem do Planu pracy szkoły na dany rok szkolny.    

6. Organizację wycieczki nieujętej  w planie wycieczek wychowawca/organizator  

indywidualnie ustala z dyrektorem najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem wycieczki. 

7. W uzgodnionej wycieczce klasowej powinni wziąć udział wszyscy uczniowie danego 

oddziału, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 12.     

8. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, wychowawca powinien podjąć 

działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie wyjazdu ucznia 

na wycieczkę. 
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9. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

10. Organizację i program wycieczki szkolnej dostosowuje się do wieku, zainteresowań           

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

11. Udział uczniów w wycieczce wymaga każdorazowo pisemnej zgody rodziców,                  

z wyjątkiem udziału w lekcjach muzealnych, wyjściach i wycieczkach edukacyjnych 

organizowanych w związku z realizacją programu dydaktycznego  i wychowawczo-

profilaktycznego szkoły i nie wymagających dodatkowych kosztów ze strony rodziców, na 

które rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę w kwestionariuszach osobowych. 

12. W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,                 

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

13. Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach w sytuacji, kiedy nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych, a organizator wycieczki powinien zapewnić im warunki 

odpowiednie do  zaspokojenia specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

14. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa, ustala się maksymalną 

liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna, z zastrzeżeniem ust. 15:  

1) podczas wycieczek pieszych na terenie tej samej miejscowości – 30; 

2) podczas wycieczek wymagających korzystania ze środków komunikacji miejskiej – 15; 

2) podczas wycieczek autokarowych – 15; 

3) podczas wycieczek rowerowych i w góry – 10; 

4) podczas wycieczek w partie gór wysokich – 5; 

5) podczas przejazdów kolejowych – 15; 

6) zielonych szkół, rajdów, zlotów, biwaków, obozów– 15; 

7) wyjazdy na basen kąpielowy – 15. 

15. Dyrektor może ustalić inną liczbę opiekunów, uwzględniając wiek, stan zdrowia, 

ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę wycieczki oraz warunki, w jakich ona 

będzie się odbywała.  

16. Uczestnikami wycieczki rowerowej mogą być uczniowie, którzy posiadają kartę 

rowerową.  

17. Miejscem zbiórki uczniów, w którym rozpoczyna się oraz kończy wycieczka, jest miejsce 

wyznaczone przez kierownika wycieczki, skąd, po zakończonej wycieczce, uczniowie udają 

się do domów pod opieką rodziców lub samodzielne po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej 

zgody przez rodziców. 
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18. Przed wyjęciem/wyjazdem na wycieczkę kierownik zapoznaje jej uczestników                    

z regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa i sposobem zachowania się w razie 

nieszczęśliwego wypadku.  

19. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

20. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia kosztów związanych z udziałem 

ich dziecka w wycieczce.  

21. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także 

urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach 

wodnych.  

22. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach.  

23. Nauczyciele wychowania fizycznego będący opiekunami uczniów podczas zawodów 

sportowych podlegają regulaminom opracowanym przez organizatora tych zawodów, 

zobowiązani są również do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

24. W razie wypadku podczas wycieczki kierownik i opiekunowie zobowiązani są 

niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej 

pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców 

poszkodowanego. 

25. Jeżeli organizator szkolnej wycieczki korzysta z usług biur turystycznych w zakresie 

organizacji krajoznawstwa i turystyki, zobowiązany jest do podpisania z nim stosownej 

umowy zakupu danej usługi. 

26. Szczegółowe zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć 

lekcyjnych znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

27. Szczegółowe zasady organizacji tzw. „zielonej szkoły” są określone w odrębnym 

regulaminie.    

§ 3 

Finansowanie wycieczek 

 

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt na jednego uczestnika wycieczki 

oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  
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2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek rodziców uczestników, ze środków rady 

rodziców lub z innych źródeł.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce,   

a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 

tytułu.  

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

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 

związanych.  

6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania 

nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego. Rozliczenie wycieczki następuje 

w ciągu dwóch tygodni od dnia jej zakończenia. 

7. Dowodami finansowymi są podpisane przez rodziców uczniów listy wpłat oraz rachunki, 

faktury i bilety wydane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty 

gospodarcze. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia             

o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.  

 

§ 4 

Dokumentacja wycieczki 

 

1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki, zatwierdzając jej kartę. 

2. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

3. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki w dzienniku elektronicznym, drukuje kartę 

na tydzień przed wycieczką i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi wraz z pozostałymi 

załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

4. W przypadku wycieczki zagranicznej kierownik wycieczki przedkłada dyrektorowi 

wymaganą dokumentację nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem w trzech 

egzemplarzach.  

5. W przypadku wyjść kierownik wycieczki przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi tylko 

kartę wycieczki wydrukowaną z dziennika elektronicznego na 3 dni przed wyjściem.   
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6. Karta wycieczki zawiera: cele wycieczki, przebieg trasy, imiona i nazwiska kierownika 

oraz opiekunów, telefon do kierownika wycieczki, listę uczestników, harmonogram 

wycieczki. 

7. Lista uczestników zawiera imiona i nazwiska uczestników, numery PESEL, adres ucznia, 

telefon do rodziców/opiekunów prawnych. Listę uczestników podpisuje dyrektor. 

8. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie 

pisemnej przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

9. Po zakończonej wycieczce kierownik sporządza sprawozdanie finansowe z wycieczki          

i przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia w terminie do dwóch tygodni po 

zakończonej wycieczce. 

10. Kierownik wycieczki jest w posiadaniu dokumentacji wycieczki w czasie jej trwania, 

kopię karty wycieczki zostawia w sekretariacie szkoły. 

11. Dokumentację wycieczki przechowuje się w szkole przez pięć lat. 

 

§ 5 

Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki 

 

1. Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek odbywa się 

w sposób określony w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych            

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Korzystanie podczas wycieczek z tras turystycznych i szlaków turystycznych odbywa się 

na zasadach określonych przez organ zarządzający danym terenem. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Kierownikiem wycieczki klasowej jest wychowawca klasy, a wycieczki 

międzyoodziałowej nauczyciel inicjator wycieczki, z zastrzeżeniem ust. 5.   

5. W sytuacjach losowych, dyrektor może wyznaczyć kierownika spośród innych 

pracowników pedagogicznych. 

6. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora. 

7. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 1 ust. 

5 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 
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8. Obowiązki kierownika wycieczki to: 

1) opracowanie programu, regulaminu i harmonogramu wycieczki;  

2) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programemi regulaminem 

wycieczki oraz poinformowanie o jej celu i trasie; 

3) opracowanie kosztorysu wycieczki; 

4) zapoznanie rodziców z kosztorysem wycieczki; 

5) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu 

wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

6) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 

warunków do ich przestrzegania; 

7) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu i regulaminu oraz 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

8) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy; 

9) organizacja i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; 

10) dokonanie podziału zadań wśród uczniów; 

11) sprawdzenie obecności uczniów w miejscu zbiórki i wpisanie jej do dziennika 

elektronicznego; 

12) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

13) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki w ciągu dwóch 

tygodni po jej zakończeniu w formie pisemnej potwierdzonej podpisem jednego 

przedstawiciela rodziców uczestników wycieczki i przedłożenie do zatwierdzenia 

dyrektorowi. 

9. Obowiązki opiekuna wycieczki to: 

1) sprawowanie ciągłej opieki nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i przestrzegania regulaminu 

wycieczki; 

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

5) wykonywanie innych zadań przydzielonych przez kierownika wycieczki. 
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10. Kierownik i opiekunowie wycieczki podpisują oświadczenia potwierdzające przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

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

wycieczki. 

12. W przypadku organizacji wycieczek klasowych funkcję kierownika wycieczkii zarazem 

opiekuna pełni wychowawca klasy. 

§ 6 

Obowiązki uczestników wycieczki i rodziców/opiekunów prawnych uczniów 

 

1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jej uczniowie.  

2. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1) Przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 minut przed wyjazdem. 

2) Swoje przybycie zgłosić opiekunom. 

3) Poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu. 

4) Wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota, przewodnika. 

5) W środku transportu zająć wyznaczone miejsce. 

6) W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno. 

7) Nie zaśmiecać pojazdu. 

8) W czasie postoju nie oddalać się od grupy bez zgody opiekunów. 

9) Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekunów. 

10) Podczas przebywania w obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów 

tych obiektów. 

11) Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami wychowania i kultury. 

12) Pilnować swoich rzeczy osobistych. 

13) Pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników wycieczki. 

14) Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych 

środków odurzających. 

3.Wobec uczestników wycieczki, którzy nie będą przestrzegać powyższych zapisów i zasad 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania 

zawartymi w systemie oceniania wewnątrzszkolnego. 

4.W przypadku łamania przez uczestnika zasad bezpieczeństwa zagrażających zdrowiu 

własnemu lub innych uczestników wycieczki, picia alkoholu lub brania narkotyków przez 

uczestnika wycieczki, kierownik zawiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły. Rodzice/prawni 
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opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru swego dziecka z wycieczki, na 

własny koszt. 

5.Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikających z tego 

szkód materialnych odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia.  

6. Do obowiązków rodzica/opiekuna prawnego uczestnika wycieczki należy: 

1) Poinformować opiekunów przed wyjazdem o stanie zdrowia dziecka, chorobach 

przewlekłych, ewentualnym leczeniu, alergiach i innych przeciwwskazaniach. Informacja 

rodziców jest jedyną podstawą do szczególnej opieki nad chorym dzieckiem. 

2) W dniu powrotu o ustalonej godzinie osobiście odebrać dziecko z wyznaczonego miejsca 

zbiórki. Rodzic może wyrazić przed wyjazdem pisemną zgodę na samodzielny powrót 

dziecka do domu z miejsca zbiórki. 

3) W razie nieprzestrzegania przez dziecko regulaminu osobiście odebrać go z wycieczki na 

własny koszt. 

4) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wycieczki, niewywiązywaniu 

się przez kierownika i opiekunów z powierzonych im obowiązków, nadużywania przez 

nich kompetencji i wszelkiej innej niewłaściwej sytuacji, mogącej zagrozić 

bezpieczeństwu dzieci na wycieczce, niezwłocznie powiadomić o nieprawidłowościach 

dyrektora szkoły. 

§ 7 

Wycieczki zagraniczne 

 

1.Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po 

zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny                  

o organizacji takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki.Dyrektor nie przekazuje listy 

uczniów. 

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. 

4.Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnego bezpieczeństwa, przy określeniu liczby 

opiekunów, obowiązują te same zasady przy organizowaniu wycieczek zagranicznych, jak      

w przypadku wycieczek krajowych. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 
1.Wycieczki są organizowane od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wyjątek stanowią „zielone szkoły” lub wycieczki organizowane w ramach 

projektów/programów zewnętrznych. 

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce  mają obowiązek brać udział w zajęciach    

z oddziałem szkolnym wskazanym przez wicedyrektora szkoły.  

  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych 
Załącznik nr 2 - Pisemne oświadczenie, zgoda rodziców ucznia na udział w wycieczce. 
Załącznik nr 3 – Regulamin wycieczki + wzór potwierdzenia zapoznania się przez ucznia 
Załącznik nr 4 – Rozliczenie wycieczki 
Załącznik nr 5 – oświadczenie opiekuna nie będącego pracownikiem pedagogicznym Szkoły 
 
Uwaga: Karta wycieczki i  Lista uczestników wycieczki są generowane z dziennika Librus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


