
1 | S t r o n a  

 

Załącznik   

do zarządzenia nr 22/2018 

Dyrektora PSP nr 3 w Grodkowie  

z dnia 1.10.2018 r. 

 

 

REGULAMIN  
wycieczek szkolnych Publicznej Szkole Podstawowej nr 3   

im. Józefa Lompy w Grodkowie 
 

Na podstawie: 

1. 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 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003      

nr 6, poz. 69 z późn. zm.); 

4. Statut szkoły. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin wycieczek szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy         

w Grodkowie, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady organizacji wycieczek, w tym 

zadania kierownika i opiekunów wycieczki.  

§ 2. 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie. 

2. W organizowaniu wycieczek i innych form turystyki szkoła może współdziałać            

ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka. 

 Cele wycieczek szkolnych  

§ 3. 

1. Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: 

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  kulturowego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej;  

7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;  

8) przeciwdziałanie patologii społecznej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 
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Formy wycieczek szkolnych 

§ 4. 

Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych        

przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub 

pozalekcyjnych, 

2) wycieczki turystyczno-krajoznawcze – odbywające się w terenie powszechnie 

uczęszczanym, niewymagające od uczestników szczególnego przygotowania 

kondycyjnego i specjalistycznego, 

3) specjalistyczne wycieczki, imprezy krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga 

od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego. 

Organizacji wycieczek szkolnych 

§ 5. 

1. Organizację, program wycieczek i imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań         

i potrzeb uczniów, stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności: 

1) dla uczniów klas I – III należy organizować przede wszystkim wycieczki przedmiotowe      

i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa       

i regionu geograficzno-turystycznego (wycieczka piesza lub autokarowa jednodniowa); 

2) dla uczniów klas IV – VIII należy organizować przede wszystkim wycieczki 

przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, turystyki kwalifikowanej i imprezy 

krajoznawczo-turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno-

turystycznego i kraju (mogą to być wycieczki jedno- lub wielodniowe). 

2. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego,                            

a w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub 

opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych praz wiosennej przerwy 

świątecznej. 

3. Udział uczniów w wycieczce poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody rodziców. 

4. Zgoda nie jest wymagana w przypadku wyjść poza teren szkoły w ramach zajęć 

lekcyjnych.  

Zasady organizacji wycieczek szkolnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

§ 6. 

1. Dla zapewnienia uczestnikom pełnego bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki poza 

terenem szkoły obowiązują następujące zasady przydzielania liczby opiekunów: 

1) wyjścia do kina, muzeum i innych docelowych instytucji, miejsc na terenie Grodkowa -  1 

opiekun na klasę; 

2) wycieczki poza teren Grodkowa – 1 opiekun na 15 osób; 

3) wycieczki zagraniczne – 1 opiekun na 10 osób; 

4) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne – 1 opiekun na 10 osób; 

5) wyjazdy na tzw. białe i zielone szkoły – 1 opiekun na 10 osób; 

6) wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10–13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); wszyscy uczniowie 

muszą posiadać kartę rowerową; 

7) wycieczki na pływalnię  - 1 opiekun na 10 osób lub zgodnie z wewnętrznym regulaminem 

pływalni. 
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2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów. 

§ 7. 

1. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na terenie szkoły. 

2. Przed wyjazdem (wyjściem) na wycieczkę uczestnicy są pouczeni o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie wypadku. 

3. Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza stan 

liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

§ 8. 

W przypadku śnieżycy, gołoledzi lub podczas burzy zabrania się realizowania wycieczki 

szkolnej, a w razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy 

planowaniu wycieczek pieszych górskich) należy wycieczkę odwołać. 

§ 9. 

1. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu tym objęci są uczniowie w ramach szkolnego 

ubezpieczenia grupowego. 

2. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy 

obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą. 

Zadania i obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki 

§ 10. 

1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

2. Do obowiązków kierownika należy: 

1) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki; 

2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników i ich rodziców; 

3) zapewnianie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

4) zapoznanie uczestników i ich rodziców z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnianie 

warunków do ich przestrzegania; 

5) określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                    

i bezpieczeństwa uczestników wycieczki; 

6) nadzór nad przygotowaniem apteczki pierwszej pomocy; 

7) organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; 

8) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

9) dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek; 

10) dokonanie rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i w formie pisemnej 

przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i rodzicom. 

3. Do obowiązków opiekunów należy: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy; 
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3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,           

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 

Uczestnicy wycieczki 

§ 11. 

1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jego uczniowie. 

2. Po zapoznaniu się z regulaminem wycieczki uczestnicy są zobowiązani do jego 

bezwzględnego przestrzegania.  

3. Podczas trwania wycieczki uczniowie mają obowiązek: 

1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, mieć na uwadze, że zachowanie 

może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób; 

2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników; 

3) przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu zbiorowego i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

4) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki; 

5) pozostawiać po sobie czystość i porządek; 

6) posiadać przy sobie: 

a) ważną legitymację szkolną, 

b) odpowiedni strój/sprzęt w zależności od charakteru wycieczki – zgodnie ze 

wskazówkami kierownika/ opiekuna; 

7) przestrzegać punktualności w miejscach zbiórki; 

8) informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać  

życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu; 

9) zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia; 

10) bezwzględnie przestrzegać zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

środków odurzających;  

11) respektować regulamin miejsc zakwaterowania, zwiedzanych obiektów czy innych 

miejsc pobytu.  

4. Uczestnicy mają zakaz: 

1) samowolnego oddalania się od grupy lub opuszczania miejsca noclegu; 

2) samodzielnego zażywania lekarstw (o zażywanych lekach muszą być poinformowani 

kierownik wycieczki lub opiekunowie). 

§ 12. 

1. Za rzeczy osobiste, przedmioty wartościowe  i pieniądze odpowiedzialni są ich 

właściciele. 

2. W przypadku niewłaściwego korzystania z telefonów i innych urządzeń 

multimedialnych, ww.  urządzenia będą przechowywane przez opiekunów. 

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie.  
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4. W przypadku   naruszenia   przez   uczestnika wycieczki ust.3 pkt 10 będą 

zawiadomieni jego rodzice/prawni opiekunowie oraz Dyrektor Szkoły, a w uzasadnionych 

przypadkach odebranie z wycieczki ucznia przez rodziców bez zwrotu kosztów wycieczki. 

Zasady zachowania się w trakcie trwania wycieczki 

§ 13. 

1. Podczas wycieczek autokarowych: 

1) uczestnicy: 

a) zajmują wyznaczone miejsca w autokarze, 

b) nie przemieszczają się i nie stoją w autokarze, 

c) nie otwierają i nie wychylają się przez okno jadącego pojazdu, 

d) nie otwierają drzwi, nie ruszają urządzeń w wyposażeniu pojazdu, 

e) nie wyrzucają śmieci przez okno pojazdu, 

f) nie hałasują; 

2) kierownik i opiekunowie wycieczki: 

a) pilnują ładu przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe, 

b) pilnują, aby uczniowie nie chodzili po autokarze, nie wychylali się przez okna, nie 

wyrzucali przez okna śmieci itp., 

c) przestrzegają postojów pojazdu tylko na parkingach lub innych wyznaczonych 

miejscach, 

d) organizują bezpieczne wysiadanie w razie konieczności zatrzymania się na trasie. 

2. Podczas wycieczek środkiem transportu zbiorowego kierownik wycieczki i opiekunowie 

w szczególności: 

1) przed wejściem do pojazdu informują uczniów o nazwie przystanku docelowego oraz 

podają orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania; 

2) przed wejściem do pojazdu sprawdzają, czy wszyscy uczniowie mają ważny bilet 

autobusowy; 

3) wsiadają ostatni do pojazdu i wysiadają zeń pierwsi; 

4) pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego 

części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra); 

5) dbają o właściwe, nie zakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów            

w pojeździe. 

3. Podczas pieszych wycieczek plenerowych (do lasu, do parku, na ognisko) obowiązują 

następujące zasady: 

1) podczas marszu wzdłuż ulicy należy poruszać się lewą stroną drogi; 

2) w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych 

ścieżkach; 

3) uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór; 

4) rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,        

z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 

4. Podczas wycieczek po mieście w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem zwiedzania miasta uczniowie są informowaniu o miejscu docelowym 

tak, aby w razie zgubienia się uczniowie potrafili dotrzeć do miejsca zbiórki; 
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2) uczniowie poruszają się po ulicach, chodnikach i terenach publicznych zgodnie                   

z przepisami ruchu drogowego; 

3) opiekunowie odpowiadają za uczestników wycieczki przez cały czas, dlatego nie możliwe 

jest pozwolenie uczniom na tzw. czas wolny. 

5. Podczas wycieczek w góry obowiązują następujące zasady: 

1) wycieczki piesze na terenach górskich leżących powyżej 1 000 m. n.p.m. mogą prowadzić 

tylko górscy przewodnicy turystyczni; 

2) wycieczki piesze na terenach położonych poniżej 1 000 m. n.p.m., których rzeźba terenu 

stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających, mogą prowadzić 

tylko górscy przewodnicy turystyczni; 

3) uczestnicy wycieczek poruszają się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych; 

4) długość trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, stanu 

zdrowia i sprawności fizycznej uczestników. 

Finansowanie wycieczek 

 § 14. 

1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub 

innych źródeł. 

2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych 

z nią kosztów, chyba że udział w imprezie jest  sfinansowany z innych źródeł. 

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych       

z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie poinformować Dyrektora 

Szkoły. 

5. Kierownik oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce. 

6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając w porozumieniu  

z dyrektorem sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru 

finansowego. 

Wymagane dokumenty 

§ 15. 

1. Dokumentację wycieczki stanowią: 

1) karta wycieczki z harmonogramem – załącznik 1 i 2; 

2) dwa egzemplarze listy uczestników podpisane przez Dyrektora  - załącznik 3; 

3) pisemna zgoda/ oświadczenie rodziców na wycieczkę – załącznik 4; 

4) lista uczestników potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem zachowania się uczniów 

podczas wycieczki – załącznik 5; 

5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (dotyczy wycieczki zagranicznej); 

6) rozliczenia wycieczki – załącznik 6. 

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 winna być złożona 

Dyrektorowi do zatwierdzenia w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem. 
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3. Rozliczenie  wycieczki   składa   się   w  terminie   2   tygodni   od   dnia  jej 

zakończenia u Dyrektora. 

 

Postanowienia końcowe 

  § 16. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć 

szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach szkolnych z klasą wskazaną przez 

dyrektora.  

2. Imienny wykaz uczniów, o których mowa w ust.1, przygotowuje kierownik wycieczki 

lub wychowawca klasy i pozostawia ją w dzienniku lekcyjnym. 

3. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy 

odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i w Rejestrze wyjść grupowych.  

4. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się                

z regulaminem i programem wycieczki. 

5. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, 

Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody                        

na przeprowadzenie wycieczki . 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne 

przepisy stanowiące prawo.   

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

 
Spis załączników: 
załącznik nr 1 i nr 2 (stanowi jeden dokument) – karta wycieczki + program/ harmonogram wycieczki; 

załącznik nr 3 – oświadczenie/zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce 

szkolnej; 

załącznik 4 -  lista uczestników wycieczki; 

załącznik 5 – lista uczestników zapoznanych z regulaminem + regulamin zachowania; 

załącznik 6 – rozliczenie wycieczki. 

 

 


