
Szkoła Podstawowa nr 42 im. ziemi Bytomskiej w Bytomiu 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu organizowania wycieczek 
w SP nr 42 w Bytomiu 

 
ZASADY ORGANIZACJI WYJ ŚĆ POZA TEREN SZKOŁY W TRAKCIE TRWANIA 

ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 
 

1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza 

terenem szkoły, na terenie miasta lub jego okolic. 

2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w: 

1) lekcjach przedmiotowych; 

2) konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

3) zawodach sportowych; 

4) wykładach, szkoleniach, lekcjach muzealnych, zajęciach warsztatowych; 

5) zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania 

fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej; 

6) seansach kinowych, spektaklach teatralnych; 

7) wystawach, wernisażach; 

8) zajęciach profilaktycznych; 

9) innych zajęciach edukacyjnych lub wychowawczych. 

3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona. 

4. Nadzór nad organizacją wyjść sprawuje dyrektor szkoły. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść (w tym również w czasie dojazdu do miejsca 

docelowego oraz powrotu do szkoły) odpowiadają opiekunowie. 

6. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel zatrudniony w szkole z zachowaniem poniższych 

zasad: 

1) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę nad zespołem klasowym 

sprawuje wychowawca; 

2) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka komunikacji, opiekę powinien 

sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów; 

3) w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów. 

7. Do zadań opiekuna wyjścia należy: 

1) odnotowanie wyjścia w temacie lekcji w dzienniku elektronicznym, jeśli odbywa się          

w ramach lekcji przedmiotowej, oraz wpisanie wyjścia do „Zeszytu wyjść” znajdującego się 
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w sekretariacie z podaniem: daty, ram czasowych, miejsca wyjścia, klasy, do której 

uczęszczająuczniowie; 

2) wypełnienie karty wycieczki w dzienniku elektronicznym w przypadku pozostałych wyjść, 

o których mowa ust. 2 pkt. od 2) do 9),  

3) ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami; 

5) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia; 

6) zorganizowanie transportu, jeśli jest to konieczne; 

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

8) odebranie zgody rodziców na wyjazd na zawody sportowe lub konkurs. 

8. Wyjście poza teren szkoły musi być należycie przygotowane pod względem programowym 

i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wyjścia, 

trasy, harmonogramu i regulaminu zachowania się uczniów. 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie 

wyjścia ze szkoły. 

10. Kartę wycieczki w przypadku wyjść,  o których mowa ust, 2 pkt. od 2) do 9) zatwierdza 

na dwa dni przed planowanym wyjściem/wyjazdem dyrektor szkoły lub upoważniona przez 

niego osoba. 

11. Uczniowie oraz ich opiekunowie powinni podróżować na zawody sportowe                        

i konkursy pozaszkolne środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem. 

12. Zabrania się organizować dojazd  na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne 

prywatnymi samochodami nauczycieli. 

13. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży 

także zasady podane przez przewoźnika. 

14. Wszelkie przemieszczanie się uczniów w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą 

opiekuna. Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy. 

15. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi. 

16. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów                

i pieniędzy. 

17. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny, 

punktualności, przestrzegania poleceń opiekunów, kulturalnego zachowania się w miejscach 

publicznych, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy. 
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18. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza 

szkołę.Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice. 

19. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów 

alkoholowych i zażywania innych używek. 

20. W zawodach sportowych lub konkursach organizowanych przez szkołę poza jej terenem 

mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców. 

21. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych powinni posiadać ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego. 

22. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów                   

i obiektów sportowych, na których się znajdują. 

23. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać 

udziału w zawodach sportowych. 

24. Opiekun grupy co najmniej na trzy dni przed planowanym wyjazdem powinien uzyskać 

pisemną zgodę rodziców na wyjazd ucznia. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu organizowania wycieczek 
w SP nr 42 w Bytomiu 

 
ZGODA RODZICA/OPEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE - 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA 
 

1. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ......................................... 

....................................................................... ucznia/uczennicy klasy ……... w wycieczce do 

...................................................... w dniu/dniach ............................................... 

2. Akceptuję plan finansowy wycieczki i zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów 

wyjazdu w kwocie ....................................................................................................................... 

3. Zapoznałam się z regulaminem zachowania się uczestników podczas wycieczki i akceptuję 

jego zapisy. 

4. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy domem,         

a miejscem rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje 

dziecko, a wynikające z nie przestrzegania regulaminu. 

6. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w/w wycieczce. 

7. Informacje o dziecku dotyczące zdrowia tj. choroba lokomocyjna, alergie, uczulenia 

pokarmowe, zażywane leki, itp.:.................................................................................................. 

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

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

8. Dane osobowe dziecka/uczestnika wycieczki oraz dane kontaktowe dziecka oraz rodzica: 

 adres zamieszkania .................................................................................................................. 

 PESEL dziecka ........................................................................................................................ 

 telefon komórkowy dziecka ................................................................................................. 

 telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna ............................................................. 

 

      …………………………………………………… 

    data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekuna wycieczki decyzji 

związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem mojego dziecka w przypadku choroby, 

zagrożenia zdrowia bądź życia. 

…………………………………………………. 
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data, podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust. 1 pkt. 1 RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu organizacji przez Szkołę 
wycieczki i zapewnienia uczestnikowi wycieczki właściwej opieki. 
 Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania wychowawcy klasy/organizatora wycieczki o zmianach        
w powyższych danych. 
Wyrażam zgodę na udostępnienie koniecznych danych podmiotom trudniącym się zawodowo leczeniem lub 
świadczeniem usług medycznych w sytuacji choroby, zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.    
 
 

…….……………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu oraz informujemy        
o przysługujących prawach z tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu, ul. Chorzowska 28H, 41-902 
Bytom, e-mail: sp42bytom@onet.pl 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor IOD, Wydział Edukacji UM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, e-mail: 
iod_edu@um.bytom.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych Administratora danych osobowych, na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym 
przez Administratora danych osobowych przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz       
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami danych osobowych mogą być organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie                 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą. 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej cofnięcia w każdym momencie. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu organizowania wycieczek 
w SP nr 42 w Bytomiu 

 

Regulamin zachowania si ę uczniów podczas wycieczki 

1. Podczas wycieczki uczestnicy zobowiązani są do: 

a) przestrzegania przepisów Statutu Szkoły oraz przepisów BHP, 

b) przestrzegania poleceń kierownika wycieczki i opiekunów, zarówno podczas podróży, 

postojów, jak wszelkich innych aktywności podczas trwania imprezy, 

c) punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek, 

d) zgłaszania wszelkich niedyspozycji kierownikowi wycieczki lub opiekunowi, 

e) przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych, godzin ciszy 

nocnej oraz porządku w obiekcie. 

f) przestrzegania wewnętrznych regulaminów muzeów, parków krajobrazowych i innych 

odwiedzanych miejsc i instytucji, 

g) przygotowania odpowiedniego wyposażenia w odpowiedni strój i ekwipunek określony 

przez organizatora wycieczki, 

h) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz unikania sytuacji grożących wypadkiem lub 

innym zagrożeniem życia lub zdrowia. 

2. Podczas wycieczki zabrania się: 

a) spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, e-papierosy, papierosy, narkotyki             

i środki psychoaktywne, w tym dopalacze, inne substancje zagrażające życiu lub zdrowiu), 

b) samowolnego oddalania się od grupy, 

c) przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna. 

3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wciągane konsekwencje zgodnie ze 

Statutem Szkoły. 

4. W przypadku złamania zapisów regulaminu kierownik wycieczki jest zobowiązany do 

powiadomienia rodziców oraz dyrektora szkoły, który może podjąć decyzję o usunięciu 

uczestnika z wycieczki na koszt jego rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Za dokonane zniszczenia i szkody wynikające z łamania regulaminu, odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie uczestnika wycieczki. 

6. Wszyscy uczestnicy wycieczki potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 

z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawarte w nim zasady. 
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Wypełnia uczeń: 

 

Ja ................................................................................., uczeń/uczennica klasy ................ 

zostałem/am zapoznana z treścią regulaminu zachowania się podczas wycieczki, akceptuję 

zasady zachowania wynikające z powyższego regulaminu i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

 

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

data, czytelny podpis ucznia 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu organizowania wycieczek 
w SP nr 42 w Bytomiu 

 
 

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI - WZÓR 
 

Wycieczka do ………………………………………… zorganizowana w dniu/w dniach  

…………… 

I Dochody 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób……… x koszt wycieczki ……………… = …………. zł 

2. Inne wpłaty…………………………………………………………………………………… 

Razem dochody: ………………………………………………………………………………. 

II Wydatki 

1. Koszt wynajmu autobusu lub koszt przejazdu: ………………………………….................... 

2. Koszt noclegu:………………………………………………………………………………... 

3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………………… 

4. Bilety wstępu (wymienić): …………………………………………………………………... 

5. Inne wydatki: ………………………………………………………………………………… 

III Razem wydatki :…………………………………………………………………………… 

IV Koszt wycieczki na jednego uczestnika: ………………………………………………… 

Pozostała kwota w wysokości:………………………………………………………………... 

Sposób zagospodarowania pozostałej kwoty: ……………………………………………….. 

Uwagi o przebiegu wycieczki: ………………………………………………………………... 
 

Podpisy: 

Kierownik wycieczki: …………………………………………………………………………. 

Przedstawiciel rodziców uczestników wycieczki: …………………………………………… 
 

Rozliczenie przyjął:…………………………………………………………………………… 

data, podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu organizowania wycieczek 
w SP nr 42 w Bytomiu 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WYCIECZKI 

NIEBĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM PEDAGOGICZNYM SZKOŁY 

Ja, niżej podpisana/y .......................................................................................................... 

legitymująca/y się dowodem osobistym ...................................................................................... 

oświadczam, że zapoznałam/em się z zakresem obowiązków opiekuna wycieczki i wyrażam 

zgodę na objęcie obowiązków opiekuna wycieczki organizowanej przez SP nr 42 w Bytomiu 

w dniu/dniach ......................................................... do ................................................................ 

i zobowiązuję się do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków oraz do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 

 

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

data, czytelny podpis opiekuna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu, ul. Chorzowska 28H, 41-902 
Bytom, e-mail: sp42bytom@onet.pl 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor IOD, Wydział Edukacji UM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, e-mail: 
iod_edu@um.bytom.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych Administratora danych osobowych, na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym 
przez Administratora danych osobowych przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz       
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami danych osobowych mogą być organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie                 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą. 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej cofnięcia w każdym momencie. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). 

 
 

 

 


