
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie 

 

 

Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

 

 

 

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia wstępne, 

II. Rodzaje wycieczek, 

III. Organizację wycieczek, 

IV. Zadania kierownika wycieczki, 

V. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek, 

VI. Obowiązki opiekuna, 

VII. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników, 

VIII. Finansowanie wycieczek, 

IX. Postanowienia końcowe 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 

Szkoły.  

2. Organizowane przez szkolę wycieczki i imprezy krajoznawczo- turystyczne powinny 

mieć na celu w szczególności: 

a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

i historii,  

b. poznawanie kultury i języka innych państw 

c. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturowego, 

d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

e. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

f. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, 

g. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

h. przeciwdziałanie patologii społecznej, 

i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 



Rozdział II 

Rodzaje wycieczek 

 

Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy: 

a. wycieczki przedmiotowe - organizowane są w ramach danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, 

b. wycieczki krajoznawczo-turystyczne - mają na celu wzbogacenie procesu 

dydaktyczno – wychowawczego i nie wymagają od uczestników przygotowania 

specjalistycznego, 

c. imprezy krajoznawczo-turystyczne - takie jak np.: biwaki, kuligi, konkursy, turnieje, 

rajdy kształtują kulturę wypoczynku młodzieży, 

d. imprezy wyjazdowe - związane np. z realizacją programu nauczania, wyjazdy 

integracyjne związane z adaptacją uczniów klas pierwszych służą przede wszystkim 

wzajemnemu poznaniu się uczniów oraz ich wychowawców, 

e. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - wymagają od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania 

się specjalistycznym sprzętem. 

 

Rozdział III 

Organizacja wycieczek 

 

1. Na organizację wycieczek krajoznawczo - turystycznych można przeznaczyć w roku 

szkolnym maksymalnie 4 dni lekcyjne w oddziale klasowym, w terminach 

zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor może udzielić zgody na dodatkowe dni wycieczki krajoznawczo-turystycznej 

ze względu na profil klasy lub w uznaniu szczególnych zasług klasy np.: najwyższa 

frekwencja w szkole w semestrze, najwyższa średnia ocen klasy w szkole w 

semestrze, szczególne zaangażowanie klasy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. 

3. Ilość dni przeznaczonych na pozostałe wycieczki oraz imprezy zatwierdza Dyrektor 

szkoły. 

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

5. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 

6. Szkoła może zorganizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów 

zagranicznych wydaje Dyrektor po powiadomieniu organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie to zawiera w szczególności: 

 nazwę kraju 

 czas pobytu, 

 program pobytu, 

 imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 

 listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 



7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody ich 

opiekunów prawnych. 

8. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor lub upoważniony 

Wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. 

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

udziału w wycieczkach. 

 

Rozdział IV 

Zadania kierownika wycieczki 

 

1. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg 

wycieczki jest kierownik wycieczki. 

2. Kierownik wycieczki krajowej najpóźniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem 

przedstawia Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia 

(w przypadku wycieczki zagranicznej, nie później niż na 1 tydzień przed jej 

rozpoczęciem). 

3. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

a. kartę wycieczki z jej harmonogramem 

b. listę uczestników (powyższe dokumenty sporządza się w dwóch egzemplarzach – 

oryginał i kserokopia potwierdzona przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły) 

c. pisemne zgody rodziców 

d. regulamin zachowania się uczestników podczas wycieczki (podpisany przez 

uczniów) 

4. Kierownik wycieczki szkolnej/imprezy turystyczno – krajoznawczej: 

 zapoznaje z harmonogramem i regulaminem wszystkich uczestników 

 zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie 

 zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania 

 określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki szkolnej/imprezy 

 nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy 

 organizuje transport, noclegi ewentualnie wyżywienie dla uczestników 

 dokonuje podziału zadań wśród uczestników 

 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki 

szkolnej/imprezy 

 

 



Rozdział V 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawują opiekunowie grup. 

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, albo po uzyskaniu zgody 

Dyrektora inna pełnoletnia osoba. 

3. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając stan zdrowia 

i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę zajęć, 

imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Kryteria, o których 

mowa wyżej, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez 

i wycieczek (Rozp. MENiS z 31 XII 2002r.) 

4. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na 

wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być zapewniony 

przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. 

5. Przy wyjeździe z uczniami poza obręb miejscowości w której usytuowana jest szkoła 

na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być zapewniony 

przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów. 

6. W przypadku turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakarskiej, rowerowej 

i innych jej form) na jednego opiekuna nie powinno przypadać więcej niż 10 uczniów, 

jeżeli przepisy szczegółowe nie przewidują mniejszej liczebności uczestników. 

7. Wycieczka w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w Parkach Narodowych musi być 

prowadzona przez przewodnika z właściwymi kwalifikacjami. 

8. Dyrektor może zezwolić na inną liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania 

opieki, dostosowując go do specyfiki grupy, predyspozycji opiekunów, pory roku oraz 

miejsca pobytu. 

9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy 

planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać. 

10. Opiekun wycieczki lub innej imprezy turystyczno – krajoznawczej jest obowiązany 

sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

11. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w apteczkę. 

12. Przed wyruszeniem na wycieczkę opiekunowie powinni przypomnieć uczestnikom 

zasady bezpieczeństwa na peronach, jezdniach i drogach, w autokarze, na szlakach 

turystycznych i górskich – szczególnie o nie wyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się 

lub opóźnianiu marszu. 

13. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne pojazdy do przewozu 

osób, dopuszczane przez odpowiednio powołane do tego celu służby.  

14. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

15. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 

wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 



16. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie 

wycieczki miejscu i czasie. 

 

Rozdział VI 

Obowiązki opiekuna 

 

Opiekun szkolnej wycieczki/imprezy krajoznawczo- turystycznej w szczególności: 

a. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami 

b. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki szkolnej/imprezy 

c. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich bezpieczeństwa 

d. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom 

e. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika 

 

Rozdział VII 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników. 

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział 

w wycieczce turystyczno – krajoznawczej oraz potwierdzają na piśmie zapoznanie się 

z jej regulaminem i programem. 

2. Uczeń musi posiadać dokument tożsamości/legitymację szkolną. 

3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązane realizować program wycieczki. 

4. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru 

wycieczki. 

5. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz ich posiadania czy rozprowadzania. 

7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 

i opiekunów wycieczki. 

10. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

11. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

12. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierowania wycieczki lub 

opiekuna. 

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

statutem szkoły. 

 

 

 



Rozdział VIII 

Finansowanie wycieczek 

 

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

wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu 

rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji 

i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów, ze środków 

wypracowanych przez uczniów, np. w ramach akcji charytatywnych, kiermaszów). 

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany 

z innych źródeł. 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstałe z tego tytułu. 

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału 

w wycieczce/imprezie krajoznawczo - turystycznej. 

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych 

z nią związanych. 

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez 

Dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego 

dziennika klasowego. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się 

z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach 

lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu 

niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie 

zgodę Dyrektora lub upoważnionego Wicedyrektora, a następnie odnotować 

w „zeszycie wyjść” i dzienniku lekcyjnym. 

4. Ustalenia punktu 3 nie dotyczą tylko lekcji wychowania fizycznego. 

5. Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić 

zgodę Dyrektor szkoły. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne 

przepisy stanowiące prawo. 



 

Wybrane przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 

poz. 578). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 

się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania 

alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – wzór karty wycieczki z harmonogramem, 

Załącznik 2 – wzór listy uczestników wycieczki, 

Załącznik 3 – wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce, 

Załącznik 4 – regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki. 

 



 

Załącznik 1 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

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

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

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

Trasa wycieczki (imprezy) 

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

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

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

Termin……………………………… Ilość dni…………….. klasa/grupa……………..……. 

Liczba uczestników……………………………………………………………………………. 

Kierownik (imię i nazwisko)………………………………………………………………....... 

Liczba opiekunów……………………………………………………………………………... 

Środek lokomocji………………………………………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy): Kierownik wycieczki (imprezy): 

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

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

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

…………………………………….. 

 

 

Harmonogram wycieczki (imprezy) 

Data i godzina 

wyjazdu 

Ilość km Miejscowość Program Adres punktu 

noclegowego 

i żywieniowego 

     

     

     

 

 

Adnotacje organu prowadzącego lub 

prowadzącego nadzór pedagogiczny 

 

 

Zatwierdzam: 

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

 



Załącznik 2 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (IMPREZY) 

KLASA………..  WYCHOWAWCA............................................................. 

Lp Imię i Nazwisko Adres PESEL 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

    

    

    

    

    

 

Podpis kierownika wycieczki: 



Załącznik 3 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

/IMPREZIE/ 

 

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

/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ 

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

/adres/ 

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

/telefon/ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ........................................................................................ 

w wycieczce do ............................................................................................................................ 

która odbędzie się w dniu / dniach................................................................................................ 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a 

w wycieczce. 

 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 

wycieczki......................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

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

data i podpis rodziców / opiekunów 



Załącznik 4 
 

REGULAMIN WYCIECZKI 

 

„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć 

również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób”. 

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników. 

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

4. Przestrzegać punktualności. 

5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

7. Zachowywać się w sposób należyty, zgodny z przyjętymi normami, zasadami 

i regulaminami we wszystkich miejscach. 

8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 

10. Dbać o czystość, lad i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

Wobec uczestników, którzy nie będą przestrzegać Regulaminu wycieczki i zasad przepisów bezpieczeństwa, 

zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartymi w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania oraz przepisami zawartymi w Statucie Szkoły. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 

11. powyższego Regulaminu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz Dyrektora. Rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka z wycieczki, ponosząc wszystkie związane z tym 

koszty. 

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i jej programem: 

Lp. Imię Nazwisko Podpis Lp. Imię Nazwisko Podpis 

1.   16.   

2.   17.   

3.   18.   

4.   19.   

5.   20.   

6.   21.   

7.   22.   

8.   23.   

9.   24.   

10.   25.   

11.   26.   

12.   27.   

13.   28.   

14.   29.   

15.   30.   

 


