
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH  

 

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO  

W KOLBUDACH  

 

 Regulamin zawiera:  

- zasady ogólne  

- rodzaje wycieczek  

- zadania kierownika wycieczki  

- obowiązki opiekunów  

- finansowanie wycieczek  

- udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki  

- dokumentację wycieczki  

 

Podstawy prawne opracowania:  

 

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

zm.)  

2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. Nr 81, poz.  

889 z 2001 r. z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z  

1997 r.)  

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z  

1997 r.)  

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie  

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 31, poz. 301 z 1999 r.)  

6. 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 12, poz. 67 z  



1997 r. z poźn. zm.)  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie  

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.)  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych  

(Dz. U. Nr 65, poz. 331 z 1992 r. z późn. zm.)  

9. 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 z 1997 r.)  

 

 

  



§ 1. Zasady ogólne.  

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności  

wychowawczej szkoły.  

2. Organizowane przez szkołę wycieczki 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 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) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  

h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

3. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,  

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.  

4. Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego harmonogramu  

wycieczek szkolnych oraz z rozkładów materiałów nauczania  

w przypadku wycieczek przedmiotowych.  

5. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku,  

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności  

fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

6. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem  

programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi  

uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów,  

harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.  



7.Dłuższe wycieczki mogą obejmować maksymalnie 5 dni nauki szkolnej. 

8. Udział ucznia w wycieczce (oprócz wycieczki przedmiotowej  

odbywającej się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody  

rodzica lub opiekuna prawnego, sprawującego bezpośrednią opiekę nad  

dzieckiem, który powinien przed rozpoczęciem pokryć koszty związane  

z udziałem w wycieczce.  

9. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych  

i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansowa  

ponoszą rodzice.  

10. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których  

istnieją przeciwwskazania lekarskie.  

11. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ,  

mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy powinni  

zapewnić im warunki odpowiednie do ich potrzeb i rodzaju  

niepełnosprawności.  

12. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na  

zorganizowanie takiej wycieczki wyraża dyrektor szkoły po  

zawiadomieniu organu prowadzącego i kuratorium oświaty.  

Zawiadomienie zawiera: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię  

i nazwisko kierownika , opiekunów, listę uczniów wraz z wiekiem,  

ubezpieczenie NNW i KL na wyjazd do określonego kraju.  

13. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę  

uczestników, imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta  

wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły.  

14. Wzór karty wycieczki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

15. Na udział ucznia w wycieczce innej klasy zgodę wyraża jego  wychowawca . 

16. Nauczyciele nie organizują dłuższych  wycieczek  w czasie przewidzianym na klasyfikowanie i 

promowanie uczniów.  

 



§ 2 Rodzaje wycieczek  

 

1. Organizowanie wycieczek 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  

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, obozy sportowe,  

w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego  

i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się  

specjalistycznym sprzętem, takie jak: rajdy, spływy, zloty.  

e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie  

jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, turnieje, zawody,  

konkursy.  

 

§ 3 Kierownik wycieczki i opiekunowie   

 

1 Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród  

pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do  

realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.  

2 Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona  

przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: 

- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych  

- jest instruktorem harcerskim  

- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek lub  

instruktora turystyki kwalifikowanej.  



 

3 Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel naszej szkoły lub  

nauczyciel z innej placówki oświatowej po uzyskaniu zgody dyrektora.  

W niektórych przypadkach , po wyrażeniu zgody przez dyrektora,  

dopuszcza się by opiekunem był rodzic .  

4 W przypadku wykupienia wycieczki z biura turystycznego z usługą pilota  

kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem.  

5 Kierownikiem lub opiekunem wycieczki 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.  

 

§ 4 Zadania kierownika wycieczki  

 

1 Kierownik wycieczki lub imprezy:  

a) opracowuje z udziałem opiekunów szczegółowy program  

i harmonogram wycieczki oraz podaje koszt.  

b) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu  

wycieczki lub imprezy (transport, wyżywienie , noclegi, wstępy)  

oraz zapewnia nadzór w tym zakresie.  

c) wypełnia kartę i listę wycieczki  

d) określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz  

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom  

e) zapoznaje z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa uczestników  

f) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek  

oraz apteczkę pierwszej pomocy.  

g) dokonuje podziału zadań wśród uczestników  

h) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację  

wycieczki lub imprezy.  



i) dokonuje podsumowania i rozliczenia finansowego po  

zakończeniu.  

 

§ 5 Obowiązki opiekuna  

 

1 Opiekun:  

a) sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzonymi uczniami,  

b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu  

wycieczki,  

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów ze  

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom,  

e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.  

 

§ 6 Finansowanie wycieczek  

 

1 Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków  

komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.  

2 Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów, chyba, że  

udział w imprezie jest finansowany z innych źródeł.  

3 Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce,  

a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie  

powstały z tego tytułu.  

4 Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału  

w imprezie.  

5 Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik przed organami  

finansującymi, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie  

uzupełnienia niedoboru finansowego.  

 



§ 7 Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki  

 

1 Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub  

upoważniona przez niego osoba.  

2 Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji  

danego przedmiotu na terenie Kolbud, należy taki fakt zgłosić  

w sekretariacie szkoły i odnotować przeprowadzenie wycieczki  

w dzienniku lekcyjnym.   

 

§ 8 Dokumentacja wycieczki  

 

1 Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem- załącznik nr 1  

(z których jeden pozostaje w szkole a drugi zabieramy ze sobą)  

2 Dwa egzemplarze listy uczestników- załącznik nr 2 (jedna zostaje  

w szkole)  

3 Pisemna zgoda rodzica lub ustawowego przedstawiciela- załącznik nr 3  

 

4 Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki- załącznik nr 4  

lub nr 11  

5 Dokumentacja wycieczki , o której mowa w pkt 1 i 2 powinna być  

złożona do zatwierdzenia u dyrektora szkoły w odpowiednim czasie przed  

rozpoczęciem wycieczki:  

a) minimum 3 dni przed wycieczką jednodniową,  

b) minimum 7 dni przed wycieczką wielodniową,  

c) minimum 21 dni przed wycieczką zagraniczną.  

 

§ 9 Zasady organizacji, bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas  

wycieczek szkolnych.  

 



1 Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa  

konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli według  

następujących zasad:  

a) jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych lub  

krajoznawczo turystycznych poza obręb szkoły w tej samej miejscowości,  

bez korzystania ze środka lokomocji,  

b) jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autokarem  

poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,  

c) jeden opiekun na 15 uczestników przy przejazdach kolejowych,  

d) jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,  

e) dwóch opiekunów na 13 osób na wycieczkach rowerowych,  

f) w klasach integracyjnych dyrektor wyznacza ilość opiekunów wg potrzeb.  

2 Wycieczki piesze na terenach górskich, w obrębie parków narodowych  

i rezerwatów przyrody, oraz powyżej 1000m.n.p.m mogą prowadzić  

wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.  

3 W wycieczkach rowerowych po drogach publicznych mogą brać udział  

uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. Z tyłu i przodu  

bezwzględnie jadą osoby dorosłe. W kolumnie może jechać 15 osób.  

Przerwa między kolumnami wynosi co najmniej 200 m. Oznaczenia:  

z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy  

siodełku rowerowym.  

4 Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględnić  

obowiązujące przepisy o czasie pracy kierowcy autokaru.  

5 Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.  

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie  

przy planowaniu pieszych wycieczek górskich) należy wycieczkę  

odwołać.  

6 Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego  

poruszania się po drogach.  



 

7 Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed  

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów  

oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

8 Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie  

uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, muszą zapoznać się  

z przepisami tych obiektów, uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub  

pływalni warunki i sposób korzystania zapewniając bezpieczeństwo  

uczestnikom, stosować się do regulaminu obiektu.  

9 Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników  

o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie  

nieszczęśliwego wypadku.  

10 W przypadku zaginięcia -uczeń ( uczniowie) bezwzględnie  

pozostaje w miejscu zaginięcia.  

a) Miejscowość – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy  

policję, dyrektora szkoły, rodziców.  

b) Szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku  

i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora  

szkoły, rodziców.  

11 W przypadku nagłej choroby lub wypadku w czasie trwania wycieczki  

kierownik wycieczki jest zobowiązany możliwie jak najprędzej zapewnić  

pomoc lekarską a następnie powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora  

szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia.  

12 W przypadku niedyspozycji bądź choroby ucznia może on pozostać  

w miejscu noclegu wyłącznie pod opieką wyznaczonego przez kierownika  

wycieczki opiekuna. W tym przypadku kierownik może pełnić  

jednocześnie rolę opiekuna.  

13 Miejscem zbiórki uczniów wyjeżdżających i kończących wycieczkę jest  

teren szkoły( lub w przypadku wyjazdów wielodniowych- inne  



wskazane pisemnie przez kierownika wycieczki miejsce w Kolbudach).  

W dni wolne od nauki oraz po godz. 16,30 uczniowie udają się do domu  

wyłącznie pod opieką rodziców lub osoby pełnoletniej upoważnionej  

pisemnie przez rodziców.  

 

§ 10 Postanowienia końcowe  

 

1 Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej  

w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą  

wskazana przez dyrektora lub wychowawcę.  

2 Wychowawca  oddziału wyjeżdżającego na wycieczkę przekazuje osobiście  listę uczniów 

pozostających w szkole wychowawcy klasy, do której zostali oni przydzieleni .  

3 Odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają zgody dyrektora  

szkoły.  

4 Sprawy nieuregulowane powyższymi zasadami rozstrzyga się na  

podstawie Statutu Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu  

stanowiących podstawę opracowania regulaminu.  

5 Regulamin został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady  

Pedagogicznej w dniu......................  

6 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznikami do regulaminu są:  

 

1 Karta wycieczki i harmonogram – wydruk z e-dziennika 

2 Lista uczestników wycieczki ( 1 dniowej bez PESEL) – wydruk z e-dziennika 

3 Pisemna zgoda rodziców  

4 Ramowy regulamin wycieczki dla uczniów  

5 Regulamin wycieczki autokarowej  

6 Regulamin uczestnika wycieczki pieszej  

7 Regulaminy wycieczek rowerowych  

8 Regulamin przejazdu pociągiem  

9 Regulamin przejazdu środkami komunikacji publicznej.  

10 Ramowy regulamin wycieczek kl. 0-III SP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

Zgoda rodziców  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………  

w organizowanym przez szkołę wyjeździe do ………………………………………………  

w terminie……………………………………….  

Jednocześnie oświadczamy, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na uczestniczenie  

w tego typu imprezie. Jesteśmy świadomi o konieczności poinformowania opiekuna  

wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, stosowanych lekach,  

ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach. .W razie nagłego zachorowania przed  

wyjazdem telefonicznie poinformujemy o tym fakcie opiekuna lub kierownika wycieczki.  

W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażamy zgodę na przeprowadzenie niezbędnych  

zabiegów medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka. Jeżeli dziecko  

zachorowało i nie jest w stanie kontynuować wycieczki zobowiązuję się do odebrania  

dziecka w ciągu 24 godzin (wycieczka krajowa).  

Bierzemy odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania  

regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko oraz oświadczamy, że odbierzemy  

go na własny koszt w przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki.  

 

  

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

Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów data miejscowość  

 

  

 

  

 

  



Załącznik nr 4   

 

RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW.  

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 Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na  

ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek  

niebezpieczeństwo.  

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

5 Traktować z należytym szacunkiem obiekty zabytkowe i eksponaty  

muzealne.  

6 Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.  

7 W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam  

regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.  

8 Nie palić, nie pić napojów alkoholowych, nie zażywać środków  

odurzających.  

9 W razie zagubienia uczeń bezwzględnie pozostaje na miejscu i czeka na  

opiekuna.  

10 W razie nagłego zachorowania przed wyjazdem rodzice powinni  

telefonicznie powiadomić o tym fakcie kierownika lub opiekuna  

wycieczki.  

11 Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za telefony komórkowe i  

inne sprzęty elektroniczne uczestników wycieczki a ich używanie  

możliwe jest w miejscach nie objętych zakazem.  

12 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje wyciągnięcie  



konsekwencji zgodnie ze statutem szkoły z odebraniem z wycieczki przez  

rodzica włącznie.   

 

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i wykonywania poleceń  

opiekunów:  

 

(podpisy uczniów)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  

 

REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ  

 

1. Liczebność grupy łącznie z opiekunami nie może przekraczać liczby  

miejsc w autokarze. W autokarze wycieczkowym nie ma miejsc  

stojących.  

2. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek wykonywać polecenia kierowcy  

autokaru.  

3. Na siedzeniach, które wyposażone są w pasy bezpieczeństwa należy  

bezwzględnie je zapiąć.  

4. Miejsca przy drzwiach autokaru zajmują w miarę możliwości  

opiekunowie.  

5. Przejścia w autokarze powinny być wolne, nie mogą się tam znajdować  

bagaże ani żadne dodatkowe miejsca do siedzenia.  

6. W czasie jazdy uczniowie nie mogą spacerować po autobusie, skakać po  

siedzeniach i stawać na nich, głośno krzyczeć.  

7. W autokarze należy utrzymać porządek i czystość – śmieci wyrzucamy do  

specjalnie przygotowanych pojemników, koszy , torebek .  

8. W czasie jazdy nie wolno jeść i pić ze względów bezpieczeństwa.  

9. Złe samopoczucie należy jak najszybciej zgłosić opiekunowi lub  

kierownikowi wycieczki.  

10. Wysiadanie z autokaru odbywa się pod nadzorem opiekuna i to on  

decyduje czy można opuścić autokar bądź do niego powrócić.  

11. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj.  

na oznakowanych parkingach i stacjach paliw.  

12. Należy zachować szczególną ostrożność na postojach, szczególnie na  

stacjach paliw.  

13. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny  



uczestników.  

14. Po zakończeniu wycieczki należy sprawdzić stan czystości autokaru oraz  

czy zostały zabrane wszystkie rzeczy.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



Załącznik nr 6  

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI PIESZEJ.  

 

1. Przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani  

o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.  

2. Uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do  

miejsca i warunków atmosferycznych.  

3. Opiekun powinien wykazać się znajomością terenu(wskazane jest  

posiadanie mapy).  

4. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.  

5. W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą  

stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom.  

6. Jeżeli poruszamy się w kolumnie idziemy prawą stroną jezdni. Długość  

kolumny nie może przekraczać 20 m. Następna może iść w odległości  

100 m od poprzedniej. Kolumna powinna być odpowiednio oznakowana.  

7. W lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na  

terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub  

wyznaczonych ścieżkach.  

8. Każdy uczestnik powinien pomagać współuczestnikom w sytuacjach tego  

wymagających.  

9. Uczestnik powinien informować opiekunów o niebezpieczeństwie, złym  

stanie zdrowia, wszystkich przypadkach zagrażających zdrowiu bądź  

życiu uczestników.  

 

 

  

 

 



Załącznik nr 7  

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI ROWEROWEJ PO DROGACH  

PUBLICZNYCH  

 

1. Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową.  

2. Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim  

najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na  

końcu grupy.  

3. W przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co  

najmniej 200 metrów.  

4. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego  

uczestnika.  

5. Uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno  

jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z  

przepisami ruchu drogowego.  

6. Kierownik wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy  

oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe  

dętki i wentyle oraz pompkę.  

7. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy, zaleca się  

jazdę w kasku ochronnym.  

8. Z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być  

przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem  

odblaskowym na końcu.   

 

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ PO DROGACH  

NIEPUBLICZNYCH  

 

1 Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w  



grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy.  

2 Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego  

uczestnika.  

3 Uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim.  

4 Kierownik wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz  

narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i  

wentyle oraz pompkę.  

5 Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy, zaleca się  

jazdę w kasku ochronnym.  

 

 

  

 

  



Załącznik nr 8  

 

REGULAMIN PRZEJAZDU POCIĄGIEM   

 

1 Kierownik wycieczki wsiada pierwszy , przydziela miejsca dzieciom i  

opiekunom tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie podróży.  

2 Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, w tym celu wskazane jest  

dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów, jeżeli jest  

to możliwe.  

3 Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez  

okna.  

4 W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich  

miejscach siedzących.  

5 Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz  

legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.  

6 Uczeń udaje się do toalety tylko pod nadzorem opiekuna.  

7 Przy wysiadaniu pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia  

uczestników. Kierownik sprawdza przedziały i wysiada jako ostatni. Po  

uformowaniu grupy sprawdza listę obecności.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 Załącznik nr 9  

 

REGULAMIN PRZEJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  

 

1 Kierownik wycieczki organizuje przejazd w taki sposób aby zapewnić  

każdemu uczestnikowi bezpieczeństwo.  

2 W przypadku korzystania ze środka komunikacji publicznej należy  

zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:  

a) znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,  

b) znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do  

przejechania,  

3 Bilety na przejazd wykupuje kierownik wycieczki.  

4 Kierownik wycieczki wsiada pierwszy , przydziela miejsca dzieciom i  

opiekunom tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie podróży.  

5 Przy wysiadaniu pierwszy wysiada opiekun i ustawia uczestników.  

Kierownik sprawdza czy wszyscy uczestnicy wysiedli i sam wysiada jako  

ostatni. Po uformowaniu grupy sprawdza listę obecności. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  



Załącznik nr 10  

 

 Ramowy regulamin wycieczki kl. 0-III  

 

1 Rodzice uczestników wycieczki otrzymują przed wyjazdem pisemną  

informację o programie , miejscu i godzinie zbiórki , powrotu oraz adres  

punktu noclegowego i nr telefonu opiekuna/wychowawcy.  

2 Uczniowie dostarczają kierownikowi lub opiekunowi wycieczki pisemną  

zgodę od rodziców na udział w wycieczce.  

3 Uczestnicy zapoznają się z regulaminem wycieczki przed wyjazdem oraz  

bezpośrednio przed zwiedzaniem z regulaminem obowiązującym w  

danym miejscu pobytu, zwiedzania itp..  

4 Na miejsce zbiórki uczestnik przybywa z rodzicem lub z osobą  

upoważnioną przez rodzica a po przyjeździe jest przez rodzica niego  

odbierany na miejscu zbiórki- wyjątek stanowią krótkie wyjazdy do kina,  

teatru itp. odbywające się do godz.16,30 (nie dotyczy dzieci poniżej 7  

roku życia).  

5 W razie nagłego zachorowania przed wycieczka rodzice ucznia powinni  

telefonicznie zawiadomić o tym fakcie opiekuna lub kierownika  

wycieczki aby grupa nie czekała.  

6 W czasie zwiedzania i innych wyjść poruszamy się wyłącznie grupą.  

7 Grupę prowadzi nauczyciel i on idzie jako pierwszy.  

8 Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.  

9 W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika  

wycieczki lub opiekuna .  

10 Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od  

charakteru wycieczki.  

11 Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za telefony komórkowe  

uczestników a korzystanie z nich ze względów bezpieczeństwa jest  



możliwe wyłącznie za zgodą i w czasie wyznaczonym przez kierownika  

wycieczki.  

12 Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania  

narkotyków a także posiadania w/w używek.  

13 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje wyciągnięcie  

konsekwencji zgodnie ze statutem szkoły z odebraniem z wycieczki przez  

rodzica włącznie.  

 

 

  

 

  

 

 


