
 

 

 

 

 

 
 

 

Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków 

      i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki   

     krajoznawstwa i turystyki. 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 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. 

 

1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb  uczniów, ich sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 

i umiejętności, a także do programu pracy szkoły. 

2. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych, 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

3. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczek zagranicznych – 

od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy 

każdorazowo dokonać stosownego ubezpieczenia pobytu za granicą. 

4. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych wydaje dyrektor szkoły 

po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

5. Wycieczkę należy przygotować pod względem programowym 

i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników wyjazdu i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o podjętych ustaleniach, a w szczególności: 

a) celu 

b) trasie 

c) harmonogramie 

d) świadczeniach ujętych w cenie wycieczki, warunkach płatności   

 i rezygnacji z udziału  w wycieczce 

e) regulaminie 

f) zasadach bhp, uwzględniając między innymi następujące zagadnienia:  

 jak się ubrać, 

 co zabrać, 
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 uprzedzić o zakazie kupowania, posiadania i spożywania jakichkolwiek   

       używek, 

 zasady kulturalnego zachowania się, 

 rozeznania, kto nie może jeździć autobusem lub cierpi na inne dolegliwości, 

 obowiązek zabrania przez uczniów legitymacji szkolnej lub paszportu. 

g) karta wycieczki zawierająca wszystkie najważniejsze informacje w sprawie   

wyjazdu zostaje przedłożona dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia: 

 wyjazd krajowy – na 2 dni przed planowanym wyjazdem 

 wyjazd zagraniczny – na 7 dni przed planowanym wyjazdem 

6. Obowiązki kierownika wycieczki: 

a) Znajomość obowiązujących przepisów. 

b) Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki. 

c) Zapoznanie uczestników z zasadami bhp. 

d) Dysponowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na organizację 

wycieczki i realizacji jej programu. 

7. Obowiązki opiekunów wycieczek szkolnych: 

a) Sprawowanie opieki nad uczniami. 

b) Realizacja programu i harmonogramu wycieczki. 

c) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu i zasad bhp. 

d) Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu 

docelowego. 

e) Niezwłoczne powiadomienie rodziców i dyrektora szkoły o ważnym 

zdarzeniu podczas wycieczki (choroba ucznia, istotne naruszenie 

regulaminu wycieczki przez uczniów, wypadek). 

8. Liczba opiekunów na wycieczkach i zajęciach sportowych: 

a) Jeden opiekun na 30 uczniów – wycieczka na terenie miejscowości, 

w której jest siedziba szkoły; opiekę należy zwiększyć w wypadku 

korzystania ze środków komunikacji miejskiej lub udziału w wycieczce 

małych dzieci. 

b) Jeden opiekun na 15 uczniów – wycieczka poza miejscowość. 

c) Wycieczki piesze na terenach górskich powyżej 1000 m n.p.m. – prowadzą 

przewodnicy turystyczni. 

d) Jeden opiekun na 15 uczestników podczas zajęć na pływalni lub kąpielisku. 

9. Postanowienia końcowe: 

a) Uczniowie mają do wykorzystania maksymalnie 4 dni w roku szkolnym 

na zorganizowane wspólnej wycieczki podczas planowanego w Kalendarzu 

imprez i wydarzeń szkolnych „tygodnia wycieczkowego”. 

b) Planowanie wyjazdu i ustalenia z rodzicami powinny nastąpić na drugim 

ogólnym  spotkaniu z rodzicami. 

c) Wychowawca może nie wyrazić zgody na udział ucznia w wycieczce 

szkolnej, jeśli ten łamie zasady dobrego zachowania, bhp lub współpracy. 
 

 

Regulamin wycieczek został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  

w dniu 19 września 2007 r. 


