
REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU.

Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie warunków i sposobu

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r.,

poz. 1055)(Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. -

Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  996  i  1000),  statutu  szkoły  i  wewnętrznych  regulaminów

obowiązujących  w  placówce  ustala   się   poniższe   zasady  organizowania   wycieczek    i  imprez

krajoznawczo – turystycznych dla uczniów .

§ 1. 1. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami

i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§ 2. Organizowanie 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 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;

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

10) integrację zespołów klasowych.

§ 3. 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.

§ 4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

1) wycieczek  przedmiotowych  -  inicjowanych  i  realizowanych  przez  nauczycieli  w  celu  uzupełnienia

programu wychowania szkolnego 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.

4) Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

§ 5. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów,

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

1) Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNIKA WYCIECZKI, z którym

został  zapoznany  wraz  z  rodzicami  lub  prawnymi  opiekunami  i  potwierdzone  to  zostało

własnoręcznymi podpisami. W uzasadnionych sytuacjach uczeń może zostać zawieszony w udziale

w kolejnej wycieczce, a w wypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa odebrany przez rodzica na jego

koszt.

2) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej, mają obowiązek brać udział w zajęciach

z klasą wskazaną przez wychowawcę w uzgodnieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem.

3) Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły organizowany w ramach lekcji w celu

realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

2. 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.

§ 7. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

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;

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.

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

§  9.  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 § 4 ust. 1 pkt.

3,  kierownik  i  opiekunowie  wycieczki  są  obowiązani  posiadać  udokumentowane  przygotowanie

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

4. Wycieczki lokalne pojedynczych klas nauczania wczesnoszkolnego muszą odbywać się pod opieką

dwóch osób ( nauczyciela i rodzica lub wyznaczonej przez dyrektora szkoły innej pełnoletniej osoby ),

nie dotyczy to klas których liczebność nie przekracza 15 osób.

5. Na  wycieczce  organizowanej  poza  terenem  szkoły,   w   obrębie   tej   samej   miejscowości

bez korzystania  ze  środków  lokomocji  opiekę  powinna  sprawować  co  najmniej   jedna   osoba

nad grupą 30 uczniów, a w przypadku korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować

jedna osoba nad grupą 15 osób.

6. Podczas wycieczek jedno i wielodniowych poza terenem miejscowości w której znajduje się szkoła

opiekę sprawuje jeden opiekun nad 15 uczniami, chyba że na określonym terenie obowiązują inne

przepisy.

7. W wycieczkach rowerowych mogą uczestniczyć uczniowie klas 5- 8 posiadający kartę rowerową.

Podczas  wycieczek rowerowych jeden opiekun  przypada  na 6  uczestników.  Uczestnicy  wycieczek

rowerowych zaopatrzeni są w kamizelki odblaskowe.

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się

po drogach.

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa.

10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem NNW.

§ 10. Kierownik wycieczki:

1) opracowuje program i regulamin wycieczki,  pobiera kartę wycieczki i  listę uczniów z dziennika

elektronicznego  szkoły  (oddaje  dyrektorowi  do  zatwierdzenia  w  terminie  do  7  dni  przed

rozpoczęciem 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, apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelki odblaskowe

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) uczniowie, w stosunku do których stanu zdrowia istnieją przeciwwskazania lekarskie i nie mogą

brać udziału w wycieczkach, informacje o stanie zdrowia dziecka zobowiązani są przekazać rodzice

lub prawni opiekunowie

11) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu

i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców.

§ 11. Opiekun 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.

§ 12. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

§  13.  Dyrektor  szkoły  może  wyznaczyć  na  kierownika  wycieczki  także  inną  niż  pracownik

pedagogiczny  szkoły  osobę  pełnoletnią,  która  posiada  przygotowanie  odpowiednie  do  realizacji

zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

§14.W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  mają  inne  przepisy

stanowiące prawo.

§ 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki:

1. Regulamin uczestnika wycieczki

2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów



ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki

…………………………............................................, ucznia klasy ……… na wycieczkę do

………………………………………………………… w dniu …………...............................

2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ………………………

3)Zapewnię także bezpieczeństwo dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem

wycieczki a domem.

4) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania 

regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.

5) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnika Wycieczki.

6) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej

wycieczce.

Informacje o dziecku: syn/córka

• dobrze/źle znosi jazdę autokarem

• inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)

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

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

• w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z 

leczeniem lub

hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez

kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki / „zielonej szkoły”.

6) Dane osobowe uczestnika wycieczki:

- adres zamieszkania ……………………………………………………………………….. ..

- telefon domowy (komórkowy) …………………………………………………………….

- data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..

- PESEL dziecka …………………………………………………………………………………….

…………………… ………………………………………………..

(data) (podpis rodziców /prawnych opiekunów)



REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

1. Wszyscy  uczestnicy  zobowiązani  są  do  stosowania  regulaminów  dotyczących
bezpieczeństwa  obowiązujących  w szkole  i  wykonywania  poleceń  kierownika   wycieczki
oraz opiekunów.
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków

bez wiedzy opiekuna.
5. Zabrania  się  spożywania  i  posiadania  wszelkich  używek  (alkohol,  papierosy,
narkotyki). W przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest
zobowiązany  do  natychmiastowego  powiadomienia  rodziców  lub  prawnych  opiekunów,
którzy odbiorą swoje dziecko.
6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków
wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).
7. Należy  zachowywać  się  stosownie  do  miejsca  pobytu  (nie  krzyczeć,  nie  niszczyć
przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).
8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ
na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom.
9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.
10. Uczestnicy wycieczki nie mogą bez zgody opiekuna samodzielnie oddalać się
od grupy.
11. Każdy  uczestnik  wycieczki  powinien  być  wyposażony  w  odpowiedni  strój  i
ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki czy zwiedzanych obiektów).
12. Za wyrządzone szkody materialne w zwiedzanych obiektach lub miejscach noclegu
koszty ponosi uczestnik wycieczki lub jego rodzice albo prawni opiekunowie.
13. Wieczorem dzieci oddają telefony opiekunom, którzy zwracają je rano.
14. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez dzieci urządzenia 
elektroniczne lub inne wartościowe przedmioty.
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z 
regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

……………………………………………………..
(podpis uczestnika wycieczki)


	1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania regulaminów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.

