Regulamin wycieczek
1.

Klasa ma prawo do wykorzystania dni dydaktyczne na wyjazdy organizowane przez szkołę:
a) 4 dni dydaktyczne na cele turystyczne – jeden raz w cyklu trzyletnim nauki
b) 1 dzień na wyjazd dydaktyczny w ciągu jednego roku (za zgodą dyrektora
liczba dni może ulec zmianie, jeśli podczas wyjazdu realizowana jest podstawa
programowa danych zajęć edukacyjnych w liczbie godzin większej niż 3)
c) Biwaki można organizować tylko po lekcjach

2.

Dni wolnych nie można wykorzystywać w okresie klasyfikacyjnym.

3.

W dalszej części regulaminu terminu „wycieczka” używa się zarówno na określenie
wycieczki, biwaku oraz wyjazdów dydaktycznych.

4.

Organizatorem i kierownikiem wycieczki klasowej jest wychowawca klasy lub inny
nauczyciel.

5.

Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji
określonych form krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pełnoletnia wyznaczona przez
dyrektora szkoły, która spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
b) jest instruktorem harcerskim,
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

6.

Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może
być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju
docelowym,
jak
również
w
krajach
znajdujących
się
na
trasie
planowanej wycieczki/imprezy. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność
udzielania pierwszej pomocy.

7.

Obowiązki kierownika wycieczki:
a) ustalić cel wycieczki spójny z programem edukacyjno-wychowawczym oraz miejsce
jej realizacji;
b) wspomagać klasę (samorząd klasowy) w opracowaniu planu i harmonogramu
wycieczki,
c) osobiście zapewnić pozostałych opiekunów wycieczki,
d) wypełnić i złożyć u wicedyrektora zajmującego się turystyką dokumentację wycieczki
w terminie, co najmniej:
a. 7 dni przed wycieczką, podczas której planuje się pobyt poza granicami Polski,
b. 4 dni przed wycieczką kilkudniową,
c. 2 dni przed wycieczką jednodniową.
e) omówić w klasie program i regulamin wycieczki, a w szczególności zasady
bezpieczeństwa,
f) w przypadku wyjazdów zagranicznych, dodatkowo przygotować w formie
elektronicznej listę uczestników zawierającą imię, nazwisko i określenie wieku oraz
szczegółowy program pobytu i przesłać wicedyrektorowi zajmującemu się turystyką,
g) określić zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu, sprawowania
h) opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

i) przygotować umowę zawierającą obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy
w przypadku organizacji wycieczki przez biuro turystyczne
j) dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
k) dokonać rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
8.

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody od dyrektora szkoły,
inna pełnoletnia osoba.

9.

Opiekunem wycieczki nie może być kierowca autobusu, który przewozi uczestników
wycieczki.

10. Obowiązki opiekuna wycieczki:
a) sprawować opiekę nad powierzonymi uczniami,
b) współdziałać z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki,
c) sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d) nadzorować wykonanie zadań przydzielonych uczniom,
e) wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym na wycieczkach ustala się
liczbę opiekunów przypadających na liczbę uczestników wycieczki:
a) na terenach nizinnych – 1 opiekun na 15 uczestników,
b) na obszarze górzystym – jeden opiekun na 10 uczestników
c) w wysokich górach (powyżej 1000m) – 1 opiekun na 10 uczestników oraz górski
przewodnik turystyczny
d) na wycieczkach rowerowych – 1 opiekun na 10 uczestników
e) na pływalniach i strzeżonych kąpieliskach – 1 opiekun na 15 uczestników oraz
ratownik
f) w pozostałych przypadkach liczbę opiekunów ustala dyrektor szkoły, uwzględniając
zasady bezpieczeństwa.
12. Uczestnicy wszystkich wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
13. Dokumentacja wycieczki obejmuje:
a) kartę wycieczki
b) regulamin wycieczki
c) harmonogram
d) deklarację wszystkich opiekunów o odpowiedzialności prawnej za powierzonych ich
opiece uczniów
e) spis uczestników zawierający oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad
bezpieczeństwa na wycieczce – z podpisami uczestników,
f) pisemną zgodę rodziców każdego z uczniów na udział syna lub córki na wycieczce
g) preliminarz wycieczki
h) w przypadku wyjazdów zagranicznych: elektroniczną listę uczestników (uczniów
i opiekunów) zawierającą imię, nazwisko wraz z określeniem wieku, szczegółowy
program pobytu w danym kraju, Listę Podróżujących dla Wycieczek w Unii
Europejskiej, która stanowi załącznik nr 1 (obowiązek wynika z Rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr
188, poz. 1582)) oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę
firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).
14. W przypadku, gdy kierownik wycieczki nie może wziąć udziału w wyjeździe
z uzasadnionych przyczyn, wówczas swoje obowiązki przekazuje innemu nauczycielowi.
15. Wychowawca może złożyć wniosek do Rady Rodziców o wypłacenie na pokrycie kosztów
wycieczki 25% wpłat, jakich dokonali rodzice w danym roku szkolnym.
16. Wycieczki (w tym: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników
i opiekunów wycieczki) mogą być finansowane:
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 przez osoby fizyczne
i prawne.
17. Planując wycieczki każda klasa kieruje się zasadą, że w pierwszej kolejności poznajemy
najbliższe otoczenie i okolice a następnie obszar całego kraju.
18. Organizując wycieczki związane z edukacją kulturalną trzeba najpierw zadbać o udział
młodzieży w kulturze wysokiej (teatr, opera, operetka, filharmonia).
19. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik wycieczki znajduje się pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych zabronionych substancji bądź stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia
własnego lub innych uczestników, rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany na własny
koszt odebrać dziecko.
20. Dyrekcja szkoły może odmówić zgody na wycieczkę ze względów organizacyjnych.
21. Wycieczka jest częścią działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W czasie jej
trwania opiekunów i uczniów obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły oraz w
Regulaminie Wycieczki.
22. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki wyraża Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego
osoba.
23. Jeżeli wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki nie zostaną spełnione Dyrektor
może nie udzielić zgody na wycieczkę.
24. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych wg
planu oddziału wskazanego przez dyrektora. Odbierają oni, najpóźniej w dniu wycieczki od
wicedyrektora kartę potwierdzającą obecność ucznia, która stanowi dokument, na podstawie
którego wychowawca zaznacza im obecność na zajęciach.
25. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach dydaktycznych.

Podstawowe akty prawne dotyczące omawianego zagadnienia:
1) 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. Nr 6 poz. 69 z 2003 r.).
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57/97).
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U nr 4 poz. 31 z 1996 r).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.( Dz.U. nr
135 ─ 10539 poz. 1516).
5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r./ z
późniejszymi zmianami/).
6) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.).
7) Rozporządzenie MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków w dziedzinie
rekreacji ruchowej (Dz. U. nr 101 poz. 1095).

Załącznik nr 1
LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ
LIST OF TRAYELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION
LISTĘ DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE LUNION EUROPEENNE

Nazwa szkoły Name of school / Nom de 1'ecole

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
Adres szkoły Address of school / Adresse de 1'ecole
64-200 Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7
tel. 68 384-34-05
Cel i długość podróży
Destination and duralion of journey / Destination et duree du voyage

Imic(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i)
Name(s) of accompanying teacher(s) / Prenom (prenoms) et nom (noms) de Tenseignant (des enseignants)
accompagnant

Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów
wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku.
Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents (guardians) of under-aged
pupils have expressed consent for their participation in the trip in each individual case.
Je confirme Pautenticite des intorraations comrnuniąuees. Les parents (personnes en charges) des
eleves mineurs ont exprime 1'accord pour leur participation au voyage, dans chaque cas individuel.
Miejscowość/Place/Lieu Wolsztyn
Data / Date / Date

Pieczęć urzędowa

Dyrektor szkoły

Official stamp / Sceau officiciel

School Principal / Directeur dc 1'ćcolc

