
ZAŁĄCZNIK 5 

 
Regulamin wycieczek i wypoczynku uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie w czasie pandemii COVID-19 

 
PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYPOCZYNKU 

 

I. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 r. 

poz. 957) 

II. Rozporządzenie    Ministra    Edukacji    Narodowej    i     Sportu     z    dnia 

31 grudnia 2002  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69 z późn. 

zm.) 

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia  25  maja  2018  roku 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) 

IV. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30  marca 2016  roku  
w sprawie wypoczynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) 

V. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 187) 

VI. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361) 

VII. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach  
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., poz. 1241) 

VIII. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011  r.  o bezpieczeństwie  osób przebywających  
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1240) 

IX. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 682) 

X. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) 
XI. Ustawa z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2198) 

XII. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z 2018  r., 

poz. 996) 

XIII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109) 

XIV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 

kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 385) 

XV. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1463) 

XVI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach  (Dz.  U.  z  2011  r.,  

Nr 161, poz. 968) 

XVII. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia  

29 grudnia 2011 r. w sprawie określania wzorów znaków nakazu, zakazu, 

informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich  (Dz. U. z 2011 r., Nr 295, poz. 1751    

z późn. zm.) 

XVIII. Rozporządzenie  Ministra  Sportu  i  Turystyki  z  dnia  18   lutego  2011   r.   

w sprawie  szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych  
w sporcie (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 233 z późn. zm.) 

XIX. Rozporządzenie  Ministra  Sportu  i  Turystyki   z  dnia  4   marca  2011   r.   
w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 60, poz. 302 z późn. zm.) 

XX. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form 

opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 1995 r., Nr 4, poz. 31 z późn. zm.) 

XXI. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  

22 września  2005  r.  w  sprawie  wzoru  formularza  listy  podróżujących   

dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 188, poz. 1582). 

XXII. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami). 

 
 

I. CELE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

 
Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 

1. Poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii. 

2. Poznawanie kultury i języka innych państw. 

3. Poszerzenie    wiedzy    z    różnych    dziedzin     życia    społecznego,     gospodarcze 

i kulturalnego. 

4. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania. 

5. Upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 

o    składnikach    i     funkcjonowaniu     rodzimego     środowiska     przyrodniczego, 

a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 

6. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej. 

7. Poprawa stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie. 

8. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej. 

9. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących 

formach : 

 wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia  programu  wychowania  przedszkolnego   albo   programu   nauczania, 

w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

 wycieczki krajoznawczo–turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym - w których 

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 
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posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania 

wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

 specjalistyczne wycieczki krajoznawczo–turystyczne – udział  w  których  wymaga  

od uczestników przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje 

intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych. 

 
II. ORGANIZACJA WYCIECZKI 

 
Organizację  i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do  wieku,  zainteresowań 

i potrzeb   uczniów,   ich   stanu   zdrowia,   sprawności   fizycznej,   stopnia   przygotowania  

i umiejętności specjalistycznych. 

Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego,  w szczególności  

w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 

okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

Przed  rozpoczęciem  wycieczki  organizator  powinien  przedstawić   dyrektorowi  jej  plan  

w następujących terminach: 

 wycieczka kilkudniowa  2 tygodnie przed wyjazdem

 biwak 1 tydzień przed wyjazdem

 wycieczki jednodniowe  2 dni przed wyjazdem 

Typologia wycieczek uwzględniająca przyjęte kryterium:

 ze względu na czas można wyróżnić wycieczki: 

 jednodniowe, 

 kilkudniowe 

- krótkie - dwu-, trzydniowe 

- długie - tygodniowe lub dłuższe. 

 
 Ze względu na środek lokomocji wyróżnia się wycieczki: 

 piesze 

- nizinne 

- górskie 

- wysokogórskie 

 autokarowe, 

 rowerowe, 

 inne. 

 
Do kuratorium oświaty należy zgłosić wypoczynek trwający nieprzerwanie powyżej 3 dni: 
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 w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej 

przerwy świątecznej – od dnia 1 marca roku szkolnego, w którym organizowany jest 

wypoczynek, jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,

 w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej 

przerwy świątecznej – od dnia 1 października roku szkolnego, w którym 

organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku,

Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

o zamiarze zorganizowania  wypoczynku,  przekazujący  Tym  organom  kartę  wypoczynku 

z wyjątkiem listy uczestników. 

 

III. DOKUMENTY: 

 
1. Karta wycieczki z harmonogramem( załącznik nr 1) 

2. Lista uczestników wycieczki (załącznik nr 2) 

3. Pisemna zgoda  –  oświadczenie  rodziców  /  opiekunów  na  udział  dziecka  

w wycieczce (załącznik nr 3) 

4. Regulamin wycieczki (załącznik nr 4) 

5. Rozliczenie finansowe wycieczki, składane po odbyciu wycieczki (załącznik 

nr 5). 

6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w czasie epidemii koronawirusem 

SARS-CoV-2 (załącznik nr 6) 

7. Lista uczestników wycieczki – mierzenie temperatury (załącznik nr 7) 

 

 
 Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia  listy uczniów pozostających  

w szkole i dostarczenia jej do dyspozycji dyrektorowi szkoły. 

 Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek 

przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej 

zgody ich rodziców /opiekunów/. 

 Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki,  a kopia po  powrocie 

z wycieczki – znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy do końca danego roku 

szkolnego. 

 Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia 

/prawnych opiekunów/. 

 Listę uczniów biorących udział w wycieczce podpisuje dyrektor szkoły. 

 Wszystkie wyjścia poza teren szkoły (wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo– 

turystyczne) w obrębie tej samej miejscowości powinny być wpisane do dziennika 

lekcyjnego. 

 Uczestnicy wyjść poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości w czasie 

epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 dodatkowo powinni zachować szczególne środki 

ostrożności, jak odległość 1,5 m od siebie…. Zgodnie z aktualnymi przepisami. 
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IV. FINANSOWANIE WYCIECZKI 

1. Organizator zobowiązany jest określić ogólny koszt wycieczki, koszt jednego 

uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców 

lub innych źródeł. 

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów. 

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

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

5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału 

w wycieczce. 

6. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada 

kierownik wycieczki. 

7. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia. 

8. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez 

uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem 

mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika 

wycieczki i opiekunów. 

 

V. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI – OBOWIĄZKI 

OPIEKUNÓW WYCIECZKI 

Przepisy szczegółowe, które stanowią o doborze kadry i osobach pełniących 

dodatkowy nadzór nad uczestnikami i przebiegiem imprezy, biorą pod uwagę zdolność 

prawną tych osób przy powierzaniu odpowiedzialności i obowiązków oraz możliwości ich 

rozliczenia za jej realizację. 

Organizator wyznacza osoby, które będą pełniły – w zależności od ilości uczestników, 

rodzaju i formy imprezy, miejsca, czasu i intensywności oraz innych wymogów formalno– 

prawnych – następujące funkcje: 

1. Kierownika (lub jego zastępcę) 

2. Opiekunów 

3. Inne osoby wspomagające realizację imprezy, posiadające stosowne przygotowanie, 

umiejętności i uprawnienia: 

a) pilota, przewodnika, instruktora: ds. W-F/rekreacji ruchowej; ds. kulturalno– 

oświatowych, ratownika, lekarza i/lub pielęgniarkę 

b) samych uczestników, przydzielając im konkretne funkcje i zadania. 

 
I. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród 

pracowników  pedagogicznych   szkoły.   Natomiast   w   zależności   od   celu  

i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

 
Kierownik 

Odpowiedzialny jest za całą organizację, przebieg i realizację programu, rozliczenie 

finansowe, dokumentację imprezy oraz za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, dobrą, 
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bezkonfliktową atmosferę, a także powierzone  mienie,  wyposażenie  i ekwipunek.  Zgodnie 

z przepisami do 40 uczestników włącznie powołuje się 1 kierownika. Natomiast powyżej 40 

uczestników powinien być powołany dodatkowo zastępca kierownika. Kierownik może 

być jednocześnie opiekunem wycieczki. 

 

Do obowiązków kierownika i jego zastępcy – w zakresie wyznaczonym przez kierownika 

należy: 

1. znajomość przepisów w zakresie organizacji i przeprowadzania wycieczek/imprez 

turystycznych, 

2. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

3. przedstawienie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

4. zapewnienie warunków  do  pełnej  realizacji  programu  i  regulaminu  wycieczki  

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

5. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, 

6. określenie  zadań  opiekuna  w   zakresie   realizacji  programu,   zapewnienia   opieki 

i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy, 

7. odpowiedzialność za apteczkę pierwszej pomocy, 

8. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników, 

9. dysponowanie środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  organizację  wycieczki 

lub imprezy, 

10. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu  przyjęcia  ich 

od rodziców, 

11. zabezpieczenie powrotu uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. 

określenie i informowanie rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki, 

12. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu, 

13. poinformowanie inspektora B.H.P o ewentualnych wypadkach,  które miały  miejsce 

w trakcie wycieczki, 

14. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykupienie dodatkowej polisy 

ubezpieczeniowej na czas trwania wycieczki/imprezy. 

 

Dodatkowe obowiązki w czasie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 

 Kierownik zapewnia termometr, środki odkażające, rezerwowe maseczki dla dzieci, maseczki dla 

opiekunów. 

 

Podejrzenie zakażenia koronawirusem dziecka: 

 Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zakażenia koronawirusem kierownik wyznacza osobę, która 

bezzwłocznie odizoluje dziecko chore od innych uczestników wycieczki, powiadamia dyrektora 
macierzystej szkoły (miejscowy SANEPID), rodziców/prawnych opiekunów dziecka i postępuje 

według przyjętych procedur w szkole na wypadek epidemi/koronawirusa. 

  

Opiekun 

 
Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w obecności  

dyrektora szkoły o odpowiedzialności karnej opiekunów za powierzonych mu uczniów, 

uczestników wycieczki. Oświadczenie jest częścią karty wycieczki, ale może być podpisane 
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również na oddzielnym piśmie. 

 
Do obowiązków opiekunów należy : 

 
1. zapoznanie się z przepisami w zakresie organizacji i przeprowadzania imprez 

turystycznych oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, 

2. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, 

3. współdziałanie z kierownikiem /zastępcą kierownika/ wycieczki w zakresie realizacji 

programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

5. nadzorowanie wykonywanych zadań przydzielonych uczniom, 

6. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika lub jego zastępcę, 

7. sprawdzanie   każdorazowo   stanu    liczbowego   uczestników   przed   wyruszeniem 

z miejsca pobytu, w czasie realizacji poszczególnych punktów programu, przejazdu 

oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 

 

Dodatkowe obowiązki w czasie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 
 

1. W dniu rozpoczęcia wycieczki opiekun odbierający dziecko od rodzica mierzy temperaturę ciała dziecka 

(na skroni dziecka) termometrem będącym w dyspozycji organizatora wycieczki i w obecności 
rodzica/prawnego opiekuna zapisuje w karcie dziecka/zgodzie na wyjazd.  

Jeśli temperatura będzie wyższa niż 37,5 0C, dziecko nie będzie przyjęte na wycieczkę. 

2. Przed wejściem do środka transportu (i opuszczeniu środka transportu) opiekun czuwa aby każde dziecko 

odkaziło ręce specjalnym płynem (środek odkażający w dyspozycji organizatora) oraz założyło maseczkę 
zasłaniającą nos i twarz na czas podróży według obowiązujących zasad podczas epidemii koronawirusem 

SARS-CoV-2 

3. Podczas przemieszczania się dzieci czuwać aby ustawiały się jedno za drugim, bez tworzenia par i 
trzymania się za ręce, dystans 1,5 m od siebie. 

 

Podejrzenie zakażenia koronawirusem dziecka: 
 

1. Opiekun grupy uczestników wycieczki natychmiast powiadamia kierownika wycieczki o złym 

samopoczuciu dziecka i występujących objawach, umieszcza dziecko w oddzielnym pomieszczeniu 

ewentualnie w wyznaczonym miejsu z maseczka na nosie i ustach oraz zapewnie min. 2 m odległości od 
innych osób oraz realizuje polecenia kierownika. 

 

 Zobowiązuje  się nauczycieli i opiekunów do  niepalenia  papierosów w obecności dzieci   

i młodzieży. 

 
VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 
Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego 

ubezpieczenia grupowego. Uczniowie nie posiadający ubezpieczenia nie powinni być jej 

uczestnikami lub powinni zostać w związku z nią ubezpieczeni. 

Na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę 

uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 

W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy 
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obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą. 

W  wycieczkach  turystyczno–krajoznawczych  nie  mogą  brać  udziału  uczniowie,  

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka na wycieczkę. 

W czasie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy są zobowiązani 

do posiadania indywidualnych maseczek zasłaniających nos i usta w odpowiednich 

sytuacjach jak przejazdy środkami transportu, wejściem do galerii, sklepów, kościołów, 

muzeów…... oraz utrzymywania bezpiecznej odległości 1,5 metra. zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami.  

Organizatorzy wycieczki mają obowiązek zastosować aktualne wytyczne Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH 

SZKOLNYCH I IMPREZACH ORAZ WYMAGANA LICZBA OPIEKUNÓW : 

 
 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy 

 liczba uczestników wypoczynku pozostająca pod opieką jednego wychowawcy nie 

może przekraczać 20 osób 

 w przypadku grupy z dziećmi do 10 r.ż. oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 

r.ż., liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy, nie może 

przekraczać 15 osób 

 dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle 

chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy, 

 wycieczki   autokarowe       1   opiekun   na    15   osób   (nie   licząc    kierowcy    

i pilota/przewodnika) 

 wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania 

z publicznych środków transportu  1 opiekun na 30 osób 

 wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego 

 1 opiekun na 15 osób 

 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu 

 uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków 

atmosferycznych 

 w lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków 

narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach 

turystycznych 

 wycieczki innymi środkami  lokomocji  -  przejazdy  kolejowe    1  nauczyciel  na 

9 uczniów 

 wycieczki rowerowe  1 opiekun na grupę 9 uczniów (uczniowie, którzy posiadają 

kartę rowerową ), przy czym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób 

 prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 

pozostali uczniowie, opiekun jedzie na końcu grupy 

 tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika 

 odstępy między jadącymi do 5 metrów 

 uczestnicy  wycieczki  jadą  jeden  za  drugim  (nie  wolno   jechać  obok   siebie),   
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jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 

dopuszcza się jazdę obok siebie na drodze o bardzo małym natężeniu ruchu (np. droga 

polna) 

 opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej 

naprawy rowerów 

 uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy 

 uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych i pod kontrolą ratowników; stosować regulamin kąpieli i plażowania. 

 
Odnośnie organizacji wycieczek dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej Zarządzenie Nr 

18 §5 ust. 2 MEN z 29 września 1997 r. brzmi: „Dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej 

powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo– 

turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu 

geograficzno–turystycznego – kontakt z przyrodą, kulturą, zwiedzanie zabytków”. 

Rodzice/opiekunowie/ zobowiązani są do przywiezienia i odebrania dzieci po zakończonej 

imprezie. 

SZCZEGÓŁOWO    WARUNKI    BEZPIECZEŃSTWA   OSÓB   PRZEBYWAJĄCYCH 

W GÓRACH, PŁYWAJĄCYCH, KAPIĄCYCH SIĘ I UPRAWIAJĄCYCH SPORTY 

WODNE OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 

ROKU (DZ. U. NR 57 POZ. 358) 

Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do miejsca docelowego! 

W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA  UCZEŃ (UCZNIOWIE) POZOSTAJĄ 

BEZWZGLĘDNIE W MIEJSCU ZAGINIĘCIA 

 Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia dzwonimy na telefon komórkowy 

ucznia (o ile takowy posiada), zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców 

 Szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe  

schronisko ( miejsce )  zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoły, rodziców 

PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ 

NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ: 

1. WYCIECZKI AUTOKAROWE 

Przed wyruszeniem autokaru, kierownik i opiekun powinni upewnić się, że: 

– kierowca prowadzący pojazd jest w stanie trzeźwym, 

wypoczęty i w dobrej formie psychofizycznej 

– kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej 

pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. 

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, kierownik powinien wezwać najbliższy patrol 

drogowy policji w celu ich wyjaśnienia  i upewnienia się,  czy może wyruszyć z  młodzieżą  

w trasę. 

POJAZD PRZEWOŻĄCY zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, 

oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci 

barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone 

chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany 

włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. 
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Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie: po 4,5 godz. jazdy – 45 min. 

odpoczynku. 

o zadbać o bezpieczeństwo uczniów (wykorzystać do pomocy 

rodziców/opiekunów/, którzy odprowadzają dzieci) oczekujących na załadunek 

bagażu i wejście do środka pojazdu, 

o przypomnieć rodzicom/opiekunom odprowadzającym dzieci o dacie i godzinie 

powrotu, 

o opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać 

grupy na dwa lub więcej pojazdów, 

o ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać  ilości  miejsc  siedzących 

w pojeździe, a w okresie pandemii 50% miejsc może być zajęta przez 

uczestników wycieczki według aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego 

o przejście w autokarze musi być wolne, 

o opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej 

autokaru, 

o uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż 

siedzą przy opiekunach, 

o należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia 

się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia, 

o kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy, 

o bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach, 

o przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych 

należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów, 

o w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania, 

o po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników. 

Uczestnicy: 

– Przybywają punktualnie na ustalone miejsce zbiórki na 30 minut  przed  odjazdem (jeżeli 

nie jest ustalone inaczej). 

– Wsiadają do autokaru i zajmują miejsca w kolejności ustalonej przez nauczyciela. 

– W autokarze nie spożywają pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze. 

– Śmieci wyrzucają do przygotowanych worków lub pojemników obok foteli. 

– Podczas jazdy nie piją napojów. 

– W autokarze nie zmieniają miejsc, nie wstają z foteli, nie hałasują. 

– Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszają natychmiast opiekunowi. 

– W czasie postojów wysiadają tylko wyjściem z przodu autokaru, a po wyjściu czekają na 

dalsze dyspozycje kierownika wycieczki. 

– Jeżeli autokar zmuszony jest zatrzymać się, nie można opuszczać go bez zgody 

kierownika! Podczas postojów blisko dróg nie wolno przechodzić przez jezdnię! 

– Po powrocie do autokaru sprawdzają, czy sąsiedzi są na swoich miejscach. 

 
2. PRZEJAZDY POCIĄGAMI 

o opiekun musi przebywać z grupą  w  wagonie,  nie  wolno  rozdzielać  grupy 

na dwa lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie 

wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów 

o zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej 
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pomocy  jak w przypadku przejazdu autokarem 

o należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna 

o w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich 

miejscach siedzących 

o bilety  na  przejazd  wraz  z   zaświadczeniem   o   przejeździe   grupowym  

oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki 

 
3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH 

o przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być 

poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie /miejscu/ pobytu 

docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiórki 

o w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie 

powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy 

i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją 

o opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał  

za nim 

o obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu 

wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy 

o prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno 

odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

o szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez 

jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, 

by cała grupa przekroczyła jezdnię razem 

o w przypadku korzystania ze środków  komunikacji  miejskiej należy zadbać, 

by wszyscy uczestnicy wycieczki : 

 znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy 

pociągu, tramwaju, metra), 

 znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 

 znali    orientacyjny    czas    przejazdu     lub     ilość     przystanków 

do przejechania, 

 posiadali ważne bilety na przejazd. 

UWAGA! 

W ciągu ostatnich kilku lat władze niektórych miast wprowadziły obowiązek 

korzystania z usług miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten 

należy uwzględnić przygotowując wycieczkę szkolną. 

W czasie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 należy stosować zasady 

bezpieczeństwa przyjęte w takiej sytuacji. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor  szkoły  lub  upoważniona 

przez niego osoba. 

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

zgłosić  zamiar  wyjścia  poza  teren  szkoły  i  odnotować  wyjście   na   wycieczkę   

w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wycieczek. 

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną 
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klasą; imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podziału  

dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

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

dyrektor  szkoły  lub  upoważniona  przez  niego  osoba  może  nie  udzielić  zgody   

na przeprowadzenie wycieczki . 

5. Wszystkie  pisma   wysłane   w   sprawie   wycieczki   powinny   być   podpisane 

przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

6. Sprawy   nieuregulowane   niniejszymi   przepisami   i    zasadami    rozstrzyga    się 

na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu. 

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

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

8. Zgodę, oświadczenie na wycieczki szkole, wypełnia rodzic lub opiekun na pierwszym 

spotkaniu z wychowawcą. Dokument obowiązuje w danym roku szkolnym. 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr ....... z dnia ….. 2020 r. 

 
Załączniki: 

1. Karta wycieczki z harmonogramem 

2. Lista uczestników wycieczki 

3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów 

4. Regulamin wycieczki 

5. Rozliczenie finansowe wycieczki 

6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w trakcie trwania w czasie epidemii 

koronawirusem SARS-CoV-2 

7. Lista uczestników wycieczki – mierzenie temperatury 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 

(pieczątka szkoły)  
KARTA WYCIECZKI 

 

 

Cel i założenia programowe wycieczki………............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Treści z podstawy programowej 

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

………………………………………………………………………………………………… 

Trasa wycieczki…………............................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Termin  ................................ ilość dni ..............  klasa ................................................................ 

Liczba uczestników:  ......., w tym uczniów niepełnosprawnych.................................................. 

Nr telefonu kierownika wycieczki……....................................................................................... 

Liczba opiekunów wycieczki: ..................................................................................................... 

Środek lokomocji: ........................................................................................................................ 

 
 

Oświadczenie 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece 

młodzieży na czas trwania wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla 

dzieci i młodzieży. 

 

 

Opiekunowie wycieczki/imprezy Kierownik wycieczki 

Imię i nazwisko  (podpis) nr telefonu (podpis) nr telefonu 

 

 

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

................................................................................... 

................................................................................... 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

HARMONOGRAM WYCIECZKI 
 

 

 

 

Data 

i godzina 

wyjazdu 

 

Miejscowość 

 

Ilość km 

 

Program 

Adres punktu 

noclegowego 

i żywieniowego 
     

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 
 

………………………………….................. 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 



 ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

 

 

(pieczątka  szkoły) 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI kl. …… 

Numer i nazwa polisy …………………….. 

Wycieczka organizowana do ………………………….. w dniu ……………… 
 

L.p. Nazwisko i imię Nr telefonu do 

rodziców/opiekunów 

ucznia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

ZATWIERDZAM 

 

………………………………….................. 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 
1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki 

……………………………………………., ucznia klasy .................... na wycieczki szkolne w 
( imię i nazwisko) 

roku szkolnym …………............................... . 

 

3) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

 

4) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania 

regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

 

5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia  mojego  dziecka pozwala  na uczestniczenie  

w tej wycieczce. 

 

Informacje o dziecku: syn/córka 

 dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia 

pokarmowe itp.) …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem. 

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem 

dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub 

opiekuna w czasie trwania wycieczki. 

 

6) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

 

- adres zamieszkania ……………………………………………………………………….. 

- telefon domowy (komórkowy) …………………………………………………………… 

- data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………… 

- PESEL dziecka ……………………………………………………………………………. 

 

 

data .………………….. ………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 



 ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń 

kierownika wycieczki oraz opiekunów. 

2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków 

bez wiedzy opiekuna. 

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); 

w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest 

zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków 

wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć 

przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać  o  bezpieczeństwo  swoje  i  innych   –   wszystkie  zagrożenia   mające  wpływ  

na bezpieczeństwo    uczestników     należy     zgłaszać     kierownikowi     wycieczki 

lub opiekunom. 

9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów. 
10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek 

(w zależności od rodzaju wycieczki). 

11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki. 
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania  się z regulaminem  

i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

 

Podpisy uczestników wycieczki: 

 
L.p. Nazwisko i imię ucznia Podpis ucznia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   



 ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

 
 

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI 

 

klasy…….. do………………………………. w dniach ……………... 

WPŁYWY 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1. Odpłatność uczestników  

2. Dofinansowanie:  

3. Inne  

 Razem wpływy  

 

 
 

KOSZTY 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1. Transport  

2. Wyżywienie  

3. Noclegi  

4. Przewodnik  

5. Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.  

6. Opłaty za parking  

7. Ubezpieczenie  

8. Inne  

 Razem wydatki  

 

Pozostała kwota 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………….. 
(podpis kierownika wycieczki) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

będącego/będącej uczestnikiem wycieczki/wypoczynku:  

 

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

mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 1, 

niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe 

sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, 

wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

 

2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia, wskazana powyżej 

osoba nie przebywała na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała 

z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny; 

 

3. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem 

SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19; 

 

4. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w/w formie spotkania oraz będącą konsekwencją 

tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19; 

 

5. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe; 

 

6. W związku z zamiarem uczestnictwa w/w formie spotkania przez wskazaną powyżej osobę, 

zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: ………………………………………………….. 

 

Miejscowość: ……………………………………. 

 

Data: ……………………….. 

 

Czytelne podpisy: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

-------------------------------------------- 
1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
 

 

(pieczątka  szkoły) 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI – mierzenie temperatury 

ciała uczestników wycieczki/wypoczynku  

 

Wycieczka organizowana do ………………………….. w dniu ……………… 
 

L.p. Nazwisko i imię Temperatura ciała ucznia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

………………………………….................. 
(podpis opiekuna grupy) 

 

 

………………………………….................. 
(podpis kierownika wycieczki) 

 


