
 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

VII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego 

w Radomiu 

Podstawa prawna:  

1. Art.47 ust.1 pkt8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 i 

1000)   

2. 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. poz. 1055)  

 

§ 1. Organizacja działalności krajoznawczo-turystycznej 

1. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i 

innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

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 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) poprawę 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. 

4. 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. 

5. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności 

zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 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. 

 



6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

 

7. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

 

§2 

 

Obowiązki dyrektora szkoły 

  

1. Wyraża zgodę na organizację wycieczki po uprzednim upewnieniu się, że założenia organizacyjne i 

program wycieczki dostosowany jest do wieku, zainteresowań, potrzeb, stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej, stopnia przygotowania, umiejętności specjalistycznych uczestników.  

 

2. Zatwierdza kartę i harmonogram wycieczki wraz z opracowanym programem wyjazdu (karta - druk 

wygenerowany z dziennika elektronicznego, harmonogram/program – osobny dokument).  

 

3. Zatwierdza listę uczestników wycieczki, na której widnieją imiona i nazwiska, wiek lub data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów oraz adnotację 

o ubezpieczeniu (lista wygenerowana z dziennika elektronicznego).  

 

4. Zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego, jeśli wycieczka odbywa się 

zagranicą.  

 

5. Prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową (rozliczenie wycieczki),  i udostępnia ją 

instytucjom nadzorującym.  

 

6. Wyznacza kierownika wycieczki oraz opiekunów spośród kadry pedagogicznej, w przypadku 

wycieczki zagranicznej wyznaczony kierownika lub co najmniej jednego opiekuna wycieczki, który 

zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym. 

  

7. Określa ilość opiekunów uwzględniając doświadczenie opiekunów, wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia, stopień zdyscyplinowania uczestników oraz specyfikę wycieczki, 

charakterystykę terenu, środki transportu.  

  

8. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.  

  

 

9. Dyrektor może powierzyć zadanie opiekuna wycieczki osobie pełnoletniej, niebędącej 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, jednak musi ona przedstawić aktualną informację z Krajowego 

Rejestru Karnego o niekaralności.  

  

10. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w §1 pkt.5.3 

kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.  

  

 §3 

 

Obowiązki kierownika wycieczki 

  

 



1. Opracowuje program, harmonogram i kosztorys wycieczki.  

  2. Sporządza dokumentację wycieczki . 

  3. Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz 

informuje ich o celu i trasie wycieczki. 

  4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie. 

  5. Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania. 

  6. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom. 

  7. Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy. 

8. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki. 

  9. Dokonuje podziału zadań wśród uczniów. 

  10. Ubezpiecza uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile obowiązek 

zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. 

11. Dysponuje środkami finansowymi, w ciągu 7 dni po zakończeniu wycieczki dokonuje 

podsumowania, rozliczenia wycieczki i przekazuje je dyrektorowi. 

12. Wyznacza miejsce zbiórki uczniów przed rozpoczęciem i po zakończeniu wycieczki.  

 

 

§4 

  

Obowiązki opiekuna wycieczki 

  

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami. 

2. Współpracuje z kierownikiem i wykonuje powierzone mu zadania.  

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminu i zasad bezpieczeństwa.  

4. Nadzoruje wykonanie przydzielonych uczniom zadań.  

5. Wykonuje inne polecenia kierownika. 

6. Sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

  

 

§ 5. Zasady opieki i bezpieczeństwa 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek , pełnego bezpieczeństwa, maksymalna liczba uczestników 

przypadająca na jednego opiekuna wynosi:  podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości -30,  

podczas wycieczek poza jej terenem -15, podczas wycieczek w góry-10, podczas wycieczek rowerowych- 6.  

2. W czasie korzystania podczas wycieczek z basenu, kąpielisk itp. należy się do regulaminów tam 

obowiązujących i zaleceń ratowników.   

 3. W czasie wycieczek do Parków Narodowych należy stosować regulamin tych parków. Wycieczki 

górskie na tereny usytuowane powyżej 1000 m n.p.m. prowadzi przewodnik górski.  

  

4. Postępowanie w przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi: 

1. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.  

2. Zawiadomić służby ratownicze.  

3. Skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ustalenie listy leków i alergenów.  

4. Jeżeli zachodzi potrzeba hospitalizacji ucznia –przewieźć go do szpitala.  

5. Powiadomić dyrektora szkoły.    

 

5. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  



 

6. Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w 

przypadku wycieczki zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia.  

 

7. Podczas wycieczki dozór osób dorosłych ma charakter stały, a tzw. „czas wolny” jest jedynie 

czasem wolnym od zwiedzania lub innych form edukacyjnych, a nie od bezpośredniego dozoru 

opiekunów. 

 

§ 6. Dokumentacja wycieczki 

1. Karta wycieczki z imienną listą uczestników (imiona i nazwiska, wiek lub data urodzenia, adres 

zamieszkania, numer kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów oraz adnotację o ubezpieczeniu - 

lista wygenerowana z dziennika elektronicznego, adres noclegu, dane firmy transportowej).  

2. Program/harmonogram wycieczki.  

3. Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że wyraża zgodę na udział ucznia w 

wycieczce/imprezie oraz zapoznanie się z regulaminem (załączniki…..).  

4. Regulamin wycieczki opracowany przez kierownika (załącznik…).  

5. Numer legitymacji oraz imię i nazwisko przewodnika górskiego/pilota (jeśli dotyczy).  

6. Dokumentacja powypadkowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Sprawozdanie finansowe (rozliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu, wydatków 

programowych, załącznik…).  

8. Dodatkowo w przypadku wyjazdów zagranicznych zawiadomienie organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny o organizacji wycieczki/imprezy musi zawierać:  

 a) Lista uczestników z podaniem ich wieku lub daty urodzenia (ze względu na ochronę danych 

osobowych należy unikać podawania numeru PESEL).  

b) Oświadczenie dyrektora, iż na udział w wycieczce rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemne 

zgody, które znajdują się w jego posiadaniu.  

c) Oświadczenie dyrektora że uczestnicy posiadają ubezpieczenie od NNW i kosztów leczenia 

zagranicą (dołączyć ksero polisy).  

  

9. Każdy uczestnik wycieczki zagranicznej, w zależności od kraju docelowego a także od krajów, 

przez które przebiega trasa wycieczki, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód 

osobisty lub paszport(legitymacja szkolna nie jest w tym przypadku dokumentem potwierdzającym 

tożsamość). 

  

§ 7. Finansowanie wycieczki 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek/imprez, może być finansowany ze środków pozabudżetowych, 
a w szczególności:  

a) Z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce.  

b) Ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających 

na terenie szkoły.  

c) Ze środków wypracowanych przez uczniów.  

d) Ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.  

2. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, w tym przewidywane koszty organizacyjne i 
programowe, wysokość i źródła jej finansowania, koszt jednego uczestnika.  

3. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego 
tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.  



4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie 

uzupełnienia niedoboru finansowego.  

5. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane 

przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki/imprezy 

oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% ogólnych kosztów 

wycieczki/imprezy.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Załącznikami do regulaminu są:  

a) Załącznik nr 1 – karta wycieczki.  

b) Załącznik nr 2 – program wycieczki.  

c) Załącznik nr 3 –lista uczestników.  

d) Załącznik nr 4 – pisemna zgoda rodziców.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia……………………………………………………………  

3. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły, po 

uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej lub w związku ze zmianą przepisów prawnych.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, 

Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu oraz rozporządzeń MEN 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach, jak i w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
KARTA WYCIECZKI 

 
 
 

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………………… 
 

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

 

Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………….. 
 

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

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

Nazwa kraju
1)

/miasto/trasa wycieczki: 
 

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

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

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

Termin: …………………………….…………………………………………………………. 
 

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

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

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

 

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

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

 
1) Dotyczy wycieczki za granicą.

 



Załącznik nr 2       

  PROGRAM WYCIECZKI    

       

 Data, godzina Długość trasy Miejscowość  Szczegółowy Adres miejsca  

 wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa  program noclegowego  

 powrotu  i trasa  wycieczki od i żywieniowego  

   powrotna  wyjazdu do oraz przystanki  

     powrotu i miejsca  

      żywienia  

        

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       
 
 
 

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 przedszkola/szkoły/placówki)



VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w RADOMIU 

 2020-2021 

 
 

 

 

Załącznik nr 3 
 
 
 
Lista uczniów biorących udział w wycieczce w dniu/dniach ....................................... 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Telefon rodzica/rodziców ucznia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

dyrektor szkoły 



VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w RADOMIU 

 2020-2021 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

DEKLARACJA  

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna………………………………………………… 

…………………………………………………………...w klasowej wycieczce  

do……………………………………………w dniu (dniach)………………………………. 

organizowanej przez…………………………………………………………………………..  

Jako rodzić/prawny opiekun biorę pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez moje dziecko 

podczas tej wycieczki.  

Jednocześnie oświadczam, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko brało udział w 

tej wycieczce.  

 

 

………………………………. 

Data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 


