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PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. ARKADEGO FIEDLERA W DĘBNIE 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie może organizować dla uczniów 

krajoznawstwo i turystykę. Podstawową formą szkolnej działalności turystyczno-

krajoznawczej jest wycieczka. Cele organizowanego przez szkołę krajoznawstwa i turystyki 

oraz zasady organizacji wycieczek szkolnych regulują określone przepisy, które wskazują, 

że formami działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki są: 

1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, 

w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego 

i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu 

nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej 

wiedzy w praktyce, 

3. specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje 

intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych. 

Takimi formami natomiast nie są: 

1. Wyjście lub wyjazd uczniów na zawody. 

2. Wyjście uczniów na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na terenie miasta. 

3. Wyjście uczniów do placówek kulturalnych i oświatowych lub urzędów na terenie 

miasta. 

Formy te powinny być objęte odpowiednią dokumentacją wynikającą ze Statutu Szkoły. 

Zakwalifikowanie wyjść poza teren szkoły do innej kategorii niż wycieczka wymaga 

odmiennego dokumentowania, w sposób przyjęty w szkole. Jeśli takim dokumentem jest 

rejestr wyjść, to należy w nim oznaczyć: 

• cel wyjścia, 

• miejsce i przewidywany czas pobytu uczniów poza terenem szkoły, 

• liczbę uczniów, 

• liczbę opiekunów, 

• osobę odpowiedzialną za pobyt uczniów poza terenem szkoły. 

Uczestniczenie uczniów w zawodach sportowych zarówno na terenie szkoły, jak i poza jej 

terenem, wymaga określenia warunków i zasad bezpieczeństwa wynikających ze specyfiki 

tych zajęć oraz ustalenia odpowiedniej liczby opiekunów i sposobu zorganizowania opieki 

(§ 32 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). Ustalenia te powinny uwzględnić: 

• wiek uczniów, 
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• stopień ich rozwoju psychofizycznego, 

• stan zdrowia uczniów, w tym ewentualną niepełnosprawność, 

• specyfikę zajęć,  

• warunki, w jakich będą się one odbywać. 

Organizacja wycieczki 

Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. Organizację i program wycieczki 

dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, 

sprawności fizycznej i umiejętności. Każda dokumentacja wycieczki powinna zawierać: 

• Kartę wycieczki z harmonogramem, 

• Regulamin wycieczki, 

• Zgodę rodziców, 

• Program pobytu, 

• Listę uczestników wraz z podaniem ich wieku oraz ważnych informacji 

zdrowotnych, 

• Polisę potwierdzającą ubezpieczenie uczestników od NNW i kosztów leczenia. 

Powyższą dokumentację kierownik zobowiązany jest dostarczyć w dwóch egzemplarzach, 

Dyrektorowi Szkoły najpóźniej trzy dni przed terminem wycieczki. Jeden ze złożonych 

egzemplarzy dokumentacji pozostaje w placówce, w trakcie wycieczki kierownik musi 

posiadać drugi egzemplarz. 

Wycieczki zagraniczne 

W przypadku wycieczki za granicę dokumentacja powinna zawierać dodatkowo: 

• Informację o dokumencie upoważniającym do przekroczenia granicy (paszport, 

dowód osobisty), 

• Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

Powyższą dokumentację kierownik zobowiązany jest dostarczyć w trzech egzemplarzach, 

Dyrektorowi Szkoły najpóźniej na miesiąc przed terminem wycieczki. Jeden ze złożonych 

egzemplarzy dokumentacji pozostaje w placówce, w trakcie wycieczki kierownik musi 

posiadać drugi egzemplarz. 

 

Finansowanie wycieczki 

Wycieczki mogą być finansowane przez Radę Rodziców o ile taki zapis znajduje się 

w Statucie Szkoły oraz regulaminie Rady Rodziców. W przeciwnym razie koszty ponoszą 

rodzice indywidualnie wg przygotowanego przez kierownika kosztorysu wycieczki. 

Kierownik wycieczki 

Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły. Nie jest wymagane by 

kierownik ukończył specjalny kurs na kierownika wycieczek. W razie wycieczki za granicą 
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wymagane jest by kierownik wycieczki lub jeden z opiekunów, posługiwał się językiem 

obcym w zakresie komunikatywnym. 

Obowiązki kierownika wycieczki: 

1. opracowuje program i regulamin wycieczki, 

2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki, 

3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania, 

5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki, 

8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 

9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie 

przyjętych w danej szkole. 

Opiekun wycieczki 

Opiekunem wycieczki może być każdy pracownik pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

Obowiązki opiekuna wycieczki: 

1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki 

i przestrzegania jej regulaminu; 

3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki 

Załączniki: 

1. Karta wycieczki 

2. Wzór powierzenia obowiązków kierownika wycieczki 

3. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki 

4. Wzór oświadczenia rodziców 

5. Przykładowy regulamin wycieczki 
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KARTA WYCIECZKI  

Nazwa i adres szkoły/placówki: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cel wycieczki: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa kraju1/miasto/trasa wycieczki: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Termin: …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kierownika wycieczki: …………………………………………… 

Liczba uczniów: …………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………… 

Klasa: ……………………………………………………………………………… 

Liczba opiekunów wycieczki: 

……………………………………………………… 

Środek transportu: ………………………………………………………………… 

PROGRAM WYCIECZKI  

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa i trasa 

powrotna 

Szczegółowy 

program 

wycieczki 

od wyjazdu 

do powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego 

i żywieniowego 

oraz przystanki 

i miejsca 

żywienia 

          

          

          

          

 
1 Dotyczy wycieczki za granicą 
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OŚWIADCZENIE  

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki.  

 

 Kierownik wycieczki  Opiekunowie wycieczki  

 …………………………………….  1. …………………………………………….  

(imię i nazwisko oraz podpis)  2. …………………………………………….  

  3. …………………………………………….  

  4. …………………………………………….   

  5. …………………………………………….  

  6. …………………………………………….  

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

ZATWIERDZAM  

……………………………………………… 

(data i podpis dyrektora szkoły/placówki) 
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Wzór powierzenia obowiązków kierownika wycieczki 

 

Dębno, dn. …………………… 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie wyznacza Pana/Panią 

……………………………………… do pełnienia funkcji kierownika wycieczki szkolnej 

uczniów naszej szkoły w dniu/dniach …………………… do ……………………… 

 

Obowiązki kierownika wycieczki: 

1. opracowuje program i regulamin wycieczki, 

2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki, 

3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania, 

5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki, 

8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 

9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie 

przyjętych w danej szkole. 

 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i stosowania  

 

………………………………    ……………………………… 

(podpis kierownika)       (podpis dyrektora) 
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Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki 

 

………………………… ..........  Dębno, dn. ……………… 

 (imię i nazwisko) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie 

(miejsce zatrudnienia) 

 OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów niniejszym 
oświadczam, że: 

• zapoznałam/em się z przepisami BHP i zostałam/em w tym zakresie 
przeszkolona/y i tym samym jestem świadoma/y ponoszonej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mojej opiece dzieci; 

• zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania 
wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe 
i kierownika placówki. 

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA 

DZIECKA NA WYCIECZKACH/IMPREZACH 

W poczuciu odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za 

bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej mej opiece na wycieczce, która odbędzie się 

na trasie: ……………………………………………………………… w okresie od dnia 

……………… do dnia …………………… 

Oświadczam co następuje: 

• z należytą uwagą zrozumiałam/em i zapoznałam/em się z materiałami 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży,  

• zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych 

w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie 

obowiązków wychowawcy, kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki.  

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA 

DZIECKA W TRAKCIE PRZEJAZDU NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ  

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia  

powierzonych mej opiece dzieci w trakcie przejazdu z …………… w dniu …………… 

oświadczam, że: 

• zostałam pouczona/y o zasadach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w trakcie 

przejazdów, 

• zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych 

w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie 

obowiązków opiekuna w trakcie przejazdu dzieci. 

………………………… 

 (podpis) 
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Wzór oświadczenia rodziców 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

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

w wycieczce do …………………………………………… w dniach .………………… 

Wyjazd nastąpi dnia ……………… o godz. ……………………… 

Powrót nastąpi dnia ……………… około godz. …………………… 

Telefon kontaktowy podczas trwania wycieczki …………………… 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem oraz punktualnego przybycia na 

miejsce zbiórki. 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.  

 

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka 

w wycieczce, której program i regulamin poznałem. 

 

Ponadto biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające 

z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

 

………………………, dn. ………………… 

 

……………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna) 
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Przykładowy regulamin wycieczki 

REGULAMIN WYCIECZKI 

1. Każdy uczestnik (uczeń) wycieczki powinien wziąć udział w zebraniu informacyjnym 

zorganizowanym przez kierownika wycieczki. 

2. Zbiórka przed odjazdem w ściśle określonym czasie i miejscu.  

W przypadku nie dotarcia na miejsce uczestnika wycieczki czas oczekiwania określony 

jest na 10 minut. Po upływie tego czasu wycieczka rozpoczyna się zgodnie 

z harmonogramem. 

3. Umieszczanie bagażu pod kontrolą kierowcy i kierownika. 

4. Zajmowanie miejsca odbywa się po sprawdzeniu listy obecności. 

5. W czasie jazdy zabrania się: 

a. palenia papierosów, 

b. spożywania alkoholu i innych używek, 

c. przemieszczania się po autokarze, 

d. podróżowania w pozycji stojącej, 

e. blokowania zamków, 

f. otwierania drzwi okien, 

g. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu 

6. Podczas jazdy trwającej kilka godzin przerwa (20-30 min) przeznaczona na spożycie 

posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru. 

7. Postój może się odbywać wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej. 

8. Podczas postoju nie wolno: 

a. wchodzić na jezdnię, 

b. przechodzić na drugą stronę jezdni. 

9. Po każdym zakończonym postoju kierownik wycieczki sprawdza obecność. 

10. Podczas trwania wycieczki nie oddalać się od grupy pod żadnym pozorem. 

11. Dodatkowe postoje mogą się odbywać tylko po zgłoszeniu takiej potrzeby do 

kierownik wycieczki tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba). 

12. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. 

13. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących 

zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki. 

14. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie przejawy złego samopoczucia. 

15. Dostosowywać się do obowiązujących w obiektach publicznych. 

16. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

17. W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów tj.: cisza 

nocna, zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek. 

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

 

………………………………………  ……………………………………… 

(data i czytelny podpis ucznia)    (data, czytelny podpis rodzica) 

 


