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Projekt prowadzony w ramach projektu:” Cztery razy K - Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy 

„współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

 

Regulamin wycieczek organizowanych w ramach projektu „Cztery razy K” 

dla uczniów ZKPiG Kolbudy 

 

§1 Zasady ogólne 

 

1. Organizacja wycieczek wynika z treści projektu i jest określona we 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach działania 3.2. 

Edukacja Ogólna RPO Województwa Pomorskiego, zaakceptowanym 

przez Urząd Marszałkowski. 

2. Miejsce i czas wycieczki określa wykonawca wycieczki zgodnie z umową 

zawartą z organem realizującym projekt, którym jest Gmina Kolbudy. 

3. Uczestnicy wycieczek są każdorazowo ubezpieczani  przez wykonawcę 

wycieczek. 

4. Koszt wycieczek pokrywany jest ze środków EFS. Dzieci uczestniczą w 

nich bezpłatnie. 

5. Organ realizujący projekt gromadzi dokumentację wycieczki w postaci: 

a) Karty wycieczki 

b) Listy uczestników 

c) Sprawozdania i dokumentacji fotograficznej 

6. Osobami odpowiedzialnymi za organizację wycieczki na terenie ZKPiG 

są: koordynator projektu oraz kierownik wycieczki. 

7. Każda grupa udająca się na wyjazd edukacyjny liczy 40 uczniów oraz 

kierownika i trzech opiekunów. 

8. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci w czasie wyjazdu 

są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie. 

9. 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. 
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§2 Kierownik wycieczki 

1. Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel ZKPiG wyznaczony przez 

koordynatora projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie osoba posiadające 

uprawnienia kierownika wycieczek – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Zadania kierownika wyjazdu: 

a) Współdziałanie we wszystkich sprawach dotyczących wyjazdu z 

koordynatorem projektu. 

b) Dostarczenie uczestnikom wyjazdu zgód na udział w wycieczce, 

które muszą zostać podpisane przez ich rodziców lub 

ustawowych opiekunów; 

c) Monitorowanie listy uczestników wycieczki, otrzymanej od 

koordynatora, zgłaszanie wszelkich zmian dot. liczby 

uczestniczących wyjeździe uczniów.  

d) Wypełnienie karty wycieczki oraz ostatecznej listy uczestników 

najpóźniej 2 dni przed planowanym wyjazdem, złożenie tej 

dokumentacji u dyrektora szkoły oraz wysłanie jej w wersji 

elektronicznej do koordynatora projektu. 

e) Współpraca z wykonawcą wycieczek w zakresie organizacji 

wyjazdu, płatności i odbioru faktur. 

f) Przygotowanie sprawozdania z wycieczki oraz dokumentacji 

fotograficznej (6- 10 zdjęć.) i przekazanie koordynatorowi 

projektu w ciągu 7 dni od zakończenia wycieczki. 

g) Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji 

programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom. 

h) Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa  

 

 

§ 3 Opiekunowie wycieczek 

1. Opiekunem wycieczki jest nauczyciel ZKPiG wyznaczony przez 

koordynatora projektu. 

2. Obowiązki opiekuna wycieczki: 

a) sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzonymi uczniami 
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b) współdziała  z  kierownikiem w   zakresie  realizacji  programu 

wycieczki, 

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

d) nadzoruje bezpieczeństwo podczas jazdy 

e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

3. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki, 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. 

4. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów 

oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

 

§ 4 Uczestnicy wycieczek 

1. Uczestnikami wyjazdów edukacyjnych zwanych wycieczkami są 

uczniowie ZKPiG Kolbudy, uczestniczący w projekcie „Cztery razy K”, 

realizowanym przez Gminę Kolbudy. 

2. Doboru uczestników do poszczególnych wyjazdów  dokonuje 

koordynator projektu, zgodnie z założeniem kilkukrotnego udziału ucznia 

w wycieczkach edukacyjnych. 

3. Uczeń zakwalifikowany na wyjazd edukacyjny musi uzyskać pisemną 

zgodę rodziców bądź ustawowych opiekunów i  dostarczyć ją w 

wyznaczonym terminie do kierownika wycieczki. (wzór zgody - zał. 1) 

4. W przypadku choroby uczestnika , bądź braku zgody rodzica na wyjazd, 

kierownik wycieczki w porozumieniu z koordynatorem, dobiera w to 

miejsce innego ucznia – uczestnika projektu. 

5. Obowiązki uczestnika wycieczki: 

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

b) zachowanie porządku 

c) przestrzeganie  zawartych umów z opiekunami wycieczki 
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        Projekt" Cztery razy K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy"  jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 

 

Zgoda na udział w wycieczce w ramach projektu „Cztery razy K” 

 

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

w wycieczce do ………………………….w dn.  ……………………....                          

Wyjazd jest bezpłatny. 

Zbiórka przy szkole o godz. …. , powrót ok. godz. ………. 

Kierownik wycieczki :   …………………..                   

 

 

        Projekt" Cztery razy K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy"  jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 

 

Zgoda na udział w wycieczce w ramach projektu „Cztery razy K” 

 

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

w wycieczce do ………………………….w dn.  ……………………....                          

Wyjazd jest bezpłatny. 

Zbiórka przy szkole o godz. …. , powrót ok. godz. ………. 

Kierownik wycieczki :   …………………..                   

 


