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REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ 

 

1. W szkole organizuje się: 

 a. wyjścia poza teren szkoły w obrębie miejscowości, w czasie zajęć szkolnych             

w celu realizacji zadań dydaktycznych w terenie , 

 b. wyjazdy edukacyjne, 

 c. wycieczki i imprezy turystyczne.  

2. Wyjścia, wyjazdy, wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą 

działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

 3. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do 

wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, 

stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

4. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem 

programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami 

w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.  

5. Jako środki transportu dopuszcza się:  

a. autobus, 

b. pociąg, 

c. inne środki komunikacji zbiorowej – komunikacja miejska i międzymiastowa 

d. samolot  

6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac 

przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły. 



7. Udział uczniów w wycieczkach przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych nie wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych 

opiekunów.  

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

istnieją przeciwwskazania lekarskie.   

10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia 

dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych 

przeciwwskazaniach.  

11. Na wycieczce nie wolno bez pisemnej zgody rodziców podawać uczniom 

żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe.  

12. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych.  

13. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród 

pedagogicznych pracowników szkoły. 

14. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: 

 a.   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

 b.   jest czynnym instruktorem harcerskim Związku Harcerstwa Polskiego,  

 c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub     

instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.  

15. Warunkiem wyjazdu klasy na wycieczkę lub imprezę jest udział, co najmniej 

80 % uczniów z danej klasy. Udział w wycieczce jest przywilejem, którego uczeń 

może być pozbawiony za naruszenie statutu szkoły i nie wywiązywania się ze 

szkolnych obowiązków. 

16. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba (np. rodzic). Dyrektor szkoły 

decyduje o połączeniu funkcji kierownika wycieczki z opiekunem wycieczki. 

 17. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich 

powinien być nauczycielem. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym 



podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

powierzonych im dzieci. 

18. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera pakiet 

dokumentów do wypełnienia:  

a. karta wycieczki 

b. zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,  

c .oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczeniu i zapoznaniu z 

niniejszym regulaminem   

19. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora w celu 

zatwierdzenia. Termin składania dokumentacji:  

 - wszelkie wycieczki poza teren szkoły – 3 dni przed terminem wycieczki,  

20. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem 

zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z 

dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego, w trakcie, którego miała 

miejsce wycieczka. 

 21. Po zakończeniu wycieczki kierownik ma obowiązek omówić z uczestnikami 

jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych 

zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.  

22. W pokoju nauczycielskim należy umieścić informację o planowanej wycieczce 

( klasa, termin, opiekunowie).  

23. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor szkoły 

uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i 

ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, 

a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywać. 

24. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w 

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

przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.  



25. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji 

wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego 

 26. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić 

zgodę dyrektor szkoły.  

27. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w 

ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w 

rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi 

uzyskać na nie zgodę u dyrektora szkoły. Wyjście należy odnotować  w dzienniku 

lekcyjnym. 

28. 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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