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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki z późniejszymi zmianami.



Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowymˇ¨,
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Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
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§1
Zasady ogólne
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
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 kulturalnego,
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 sprawności fizycznej,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
oraz pozaszkolnych.
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. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział
w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im
warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
7. Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających
się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających
się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

§2
Rodzaje wycieczek
1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia
obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów
pokrewnych,
b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły,
szkoły ekologiczne.
2. W/w formy krajoznawczo-turystyczne mogą być organizowane poza granicami kraju.
a) zgodę na organizację wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 14 dni przed jej organizacją
b) Zawiadomienie o organizacji wycieczki zawiera:
 nazwę kraju,
 czas pobytu,
 program pobytu,
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c)

imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku
ubezpieczenie uczestników i opiekunów na czas wyjazdu
Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

§3
Obowiązki kierownika wycieczki
1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych
szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników
obozów wędrownych.
3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź
stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
4. Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba o kwalifikacjach do organizacji i
prowadzenia wypoczynku.
5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej
może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju
docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
6. Kierownik może opracować szczegółowy regulamin wycieczki dostosowany do charakteru
wycieczki/imprezy i zapoznać z nim wszystkich uczestników i ich rodziców.
7. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy,
b) opracowanie i zapoznanie z regulaminem wycieczki uczestników wycieczki lub imprezy,
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy
oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
przestrzegania,
e) określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
f) nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy,
g) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,
h) dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
i) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,
j) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
k) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej
zakończeniu.
8. Kierownik zobowiązany jest informować dyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach
i pojawiających się problemach w czasie trwania wycieczki, imprezy.
9. Kierownik wycieczki zobowiązany jest po zakończeniu wycieczki do omówienia
z uczestnikami zachowania oraz przedstawienia rodzicom rozliczenia.
10. Zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły.

§4
Obowiązki opiekunów wycieczek
1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora
szkoły, inna pełnoletnia osoba.
2. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być
nauczycielem.
3. Do obowiązków opiekuna należy:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
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b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub
imprezy,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
4. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, będących pod ich opieką.

§5
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek
1. Na wycieczce o charakterze zajęć w terenie opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący
zajęcia z danego przedmiotu.
2. Wyjście w teren poza budynek szkoły i boiska szkolnego, nauczyciel odnotowuje w zeszycie
znajdującym się w sekretariacie szkoły.
3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze
środków lokomocji opiekę nad grupą nie przekraczającą 30 uczniów sprawuje co najmniej jedna
osoba.
4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna
sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, na wycieczkach rowerowych 1opiekun na 10
uczniów i w wycieczkach żeglarskich ilość opiekunów w zależności od jednostki pływającej.
5. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną
niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one
odbywały.
6. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów
przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
7. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR i TOPR wszystkie wydarzenia turystyczne
i sportowe powinny być zgłoszone do tych instytucji, co najmniej na 14 dni przed terminem
rozpoczęcia.
8. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie
gwałtownego załamania sie warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek
pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
9. Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się
z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.
10. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do
punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
11. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku.
12. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
13. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę
rowerową. Długość trasy wynosi do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby
dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami to co
najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy
siodełku rowerowym.
14. Zasady organizacji wycieczek kwalifikowanych określają stosowne przepisy, które winny być
przestrzegane.
15. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób
pojazdy.
16. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje
sie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach
publicznych.
18. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki
miejscu.
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§6
Obowiązki uczestników wycieczki
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
nie zaśmiecać pojazdu,
korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą opiekuna
używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez opiekuna/kierownika
wycieczki
i)
w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
j)
dbać o higienę i schludny wygląd,
k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
l)
w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać
postanowień i regulaminów tych obiektów
m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
n) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych
środków odurzających.
2. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki,
stanowiącego lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla danej wycieczki/imprezy.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

§7
Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy wycieczki musi określać koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane
koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych
źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od
sponsorów).
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią
kosztów, chyba, że udział w imprezie jest finansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali,
zobowiązani są do pokrycia strat, jeśli powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią
związanych.
7. Kierownik wycieczki dba, by program wycieczki i jego finansowanie odbywało się zgodnie
z założeniami.
8. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki,
względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
9. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci lub uczniów listy
wpłat oraz rachunki, faktury, ksero paragonów i bilety wydawane przez uprawnione do danego
rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to
być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki, wszystkich
opiekunów oraz przedstawicieli uczniów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 %
kosztów wycieczki.
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§8
Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki
1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
2. Dokumentację wycieczki lub imprezy należy przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły:
- jednodniowej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia,
- kilkudniowej na tydzień przed terminem rozpoczęcia,
- zielone szkoły na miesiąc przed terminem rozpoczęcia.
- wycieczki zagraniczne przygotowanie dokumentacji co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem
3. Kierownik wycieczki zagranicznej przygotowuje dokumentację co najmniej 14 dni przed jej
rozpoczęciem.
4. Jeżeli wycieczka lub impreza odbywa się podczas planowych lekcji należy najpóźniej na trzy dni
przed terminem wycieczki zgłosić zastępcy dyrektora zamiar wyjścia poza teren szkoły w celu
sporządzenia zastępstw za nieobecnego nauczyciela (kierownika lub opiekuna wycieczki).

§9
Dokumentacja wycieczki
1. Dokumentacja wycieczek przedmiotowych obejmuje:
a) kartę wycieczki – załącznik nr 1,
b) listę uczestników
2. Dokumentacja pozostałych wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych obejmuje:
a) kartę wycieczki zawierającą m.in. cel, trasę, termin i harmonogram wycieczki– załącznik nr 1,
b) listy uczestników – załącznik nr 2
c) pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3.

§ 10
Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach
i imprezach krajoznawczo – turystycznych.
§ 10.1.
Zasady ogólne
1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej
uczestnikom.
2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik
wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.
4. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
5. W przypadku zaginięcia -uczeń ( uczniowie) bezwzględnie pozostają w miejscu zaginięcia.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
7. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest teren szkolny, skąd
uczniowie udają się do domu.
8. Zakończenie wycieczki w miejscu innym niż teren szkolny jest możliwe tylko na podstawie
pisemnej zgody rodziców, określającej miejsce odłączenia się uczestnika wycieczki od grupy.

§ 10.2.
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Bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych
1. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i posiadają
kartę rowerową.
2. Długość trasy wycieczki może wynosić do 50 km dziennie.
3. Z tyłu i przodu grupy rowerowej bezwzględnie jadą osoby dorosłe.
4. Odległość od roweru do roweru w grupie nie powinna przekraczać 5 m.
5. Przerwa między grupami rowerowymi wynosi co najmniej 150 m.
6. Oznaczenia grupy rowerowej: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany
przy siodełku rowerowym.

§ 10.3.
Regulamin kąpieli
1. Kąpiel może odbywać się tylko:
a. w miejscu strzeżonym
b. w obecności opiekuna, pod kontrolą ratownika;
c. w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10 – 15 osób;
2. Wyznaczona grupa może wchodzić i wychodzić z wody tylko na sygnał podany przez osobę
kierującą kąpielą;
3. Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna;
4. Ustala się następujące sygnały gwizdkowe:
- wejścia (np. jeden długi gwizdek),
- wyjścia (np. trzy długie gwizdki),
- alarmu (np. krótkie gwizdki następujące po sobie).

§ 10.4.
Przejazd autokarem
1. Każdy z uczestników zajmuje jedno miejsce w autokarze.
2. Jeżeli autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa to każdy podróżujący ma obowiązek
zapiąć go.
3. Złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi wycieczki
4. Każdy uczestnik dba o czystość wokół miejsca, które zajmuje.
5. W czasie jazdy należy zabronić uczestnikom wycieczki:
a) przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji klęczącej lub stojącej,
b) blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien (jeżeli takie są
w autokarze) w czasie podróży,
c) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów, śmieci z pojazdu
d) spożywanie posiłków
6. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzać przerwy (ok 20-30 min) przeznaczone na tzw.
„rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru.
7. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) należy zabronić uczestnikom
wycieczki:
a) wchodzenia na jezdnię,
b) przechodzenia na drugą stronę jezdni,
8. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.
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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 lub wychowawcę
2. Listę uczniów nie uczestniczących w wycieczce wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika
klasowego.
3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz
poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
4. Fakt przeprowadzenia wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
5. Dokumentację wycieczki wychowawca przechowuje przez okres 6 miesięcy po wycieczce.
6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
7. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
8. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa
i turystyki.
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Załącznik nr 2

Dane uczestników wycieczki ( załącznik do karty wycieczki)
Bydgoszcz, (data)………………………………….
L.p.

Imię i
nazwisko
ucznia

Adres

Data i Imiona i nazwiska
miejsce rodziców/prawnych opiekunów
urodzenia

Nr telefonów

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.
Imię i nazwisko opiekunów wycieczki:………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………...

Podpis dyrektora……………………………
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Załącznik nr 3
Bydgoszcz dnia …………………………………….

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA
W WWYCIECZCE/ BIWAKU

Wyrażam zgodę na uczestnictwo naszego dziecka ………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka klasa

w wycieczce szkolnej, która odbędzie się w dniu/dniach
……………………………………………,

………………………………..……..–

w (miejsce)

przejazd transportem miejskim (tramwaj/autobus), autokarem, pociągiem*.

Zbiórka przed wyjazdem godz. ………… powrót ok godz.

……………….

Jednocześnie oświadczam, że stan

zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu imprezie.

……………………………………………
PODPIS RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

* właściwe podkreślić
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