
Regulamin wycieczek i wyjść 

 Szkoły Podstawowej nr 124  

 

Regulamin opracowano na podstawie:   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 w sprawie 

organizowania przez publiczne szkoły, przedszkola i placówki krajoznawstwa i turystyki; 

Dz.U. 2018 poz.1055. 

 

 

Zasady ogólne 

 

§ 1 

 

1. W szkole organizuje się:  

a. wycieczki. 

b. wyjścia poza teren szkoły w obrębie miejscowości w czasie zajęć szkolnych 

w celu realizacji zadań dydaktycznych (np. do lasu, na cmentarz, do 

Miejskiego Ośrodka Kultury, basen w ramach lekcji WF itp.) lub na konkursy, 

zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe; 

2. Wycieczki i wyjścia są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 

3. Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz 

w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych. 

4. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, 

rodzice i uczniowie. 

5. Planowanie wycieczek na dany rok szkolny odbywa się na początku roku szkolnego. 

6. Udział uczniów niepełnoletnich w wyjazdach, wycieczkach wymaga pisemnej zgody 

ich przedstawicieli ustawowych. 

 

Wycieczki 

 

§ 2 

 

1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie wycieczek: 

a. wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli 

w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu 

nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

b. 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, 

c. 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. 

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

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

 

§ 3 

 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę 

wycieczki. 

2. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

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

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. 

§ 4 

 

1. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

a. Dyrektor Szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, 

przekazując kartę wycieczki. 

b. szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział 

w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych 

przepisów. 

c. kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy 

na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych 

i kraju docelowym. 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 

osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora 

Szkoły. 

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik 

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 

§ 6 

 

1. Kierownik wycieczki: 

a. opracowuje program i regulamin wycieczki; 

b. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem 

i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

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

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 



d. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania; 

e. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu 

wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

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

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

g. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów 

i opiekunów wycieczki; 

h. dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

i. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

j. 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. 

2. Opiekun wycieczki: 

a. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

b. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu 

wycieczki i przestrzegania jej regulaminu; 

c. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

d. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

e. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki. 

 

§ 7 

 

1. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

i historii; 

b. poznawanie kultury i języka innych państw; 

c. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego; 

d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

e. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska 

przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

f. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz 

podnoszenie sprawności fizycznej; 

g. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie; 

h. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach 

profilaktyki uniwersalnej; 

i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 

§ 8 

 

1. Rozliczenie wycieczki: 

a. pieniądze na wycieczkę muszą być zbierane na konto Rady Rodziców. 

b. dokumentacja wycieczki musi być złożona w sekretariacie. 



c. całkowite rozliczenie wycieczki należy przedłożyć w sekretariacie szkoły 

w ciągu dwóch tygodni po jej zakończeniu. 

d. dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci 

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 oraz wszystkich opiekunów, 

jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki. 

 

§ 9 

 

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

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

wychowawcę lub Dyrektora Szkoły.  

2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do dokumentacji wycieczki.  

3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę 

Dyrektor Szkoły.  

4. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez 

kierownika wycieczki i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.  

 

 

 

Wyjścia uczniów podczas lekcji 

 

§ 10 

 

1. Udział uczniów w wyjściach określonych w § 1 odbywających się w ramach zajęć 

lekcyjnych nie wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. 

2. Wyjście, o ile trwa dłużej niż jedną godzinę lekcyjną, należy zgłosić dyrektorowi lub 

wicedyrektorowi szkoły.  

3. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły wyraża zgodę na wyjście trwające dłużej niż jedną 

godzinę lekcyjną. 

4. Kierownikiem wyjścia jest nauczyciel, który je organizuje. 

5. Opiekunem może być pracownik szkoły lub pełnoletnia osoba niebędąca 

pracownikiem szkoły (np. rodzic). 

6. Kierownik wyjścia składa w sekretariacie wypełnioną kartę wyjścia wraz z listą 

uczestników, 

7. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i wypełnić kartę wycieczki 

w zakładce „Wycieczki” z wyraźną adnotacją „WYJŚCIE” zapisaną w celach. 

 

§ 11 

 

1. Kierownik wyjścia: 

a. opracowuje cele i program wyjścia; 

b. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wyjścia; 

c. zapoznaje uczniów i opiekunów wyjścia z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania; 

d. określa zadania opiekunów wyjścia w zakresie realizacji programu oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa; 



e. organizuje i nadzoruje transport; 

f. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wyjścia; 

g. dokonuje podsumowania i rozliczenia finansowego wyjścia po jego 

zakończeniu. 

2. Opiekun wyjścia: 

a. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

b. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wyjścia 

i przestrzegania jego regulaminu; 

c. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

d. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wyjścia. 

 

§ 12 

 

1. Jeżeli wyjście jest związane z płatnościami i zbieraniem pieniędzy od uczestników, 

należy postępować tak jak w przypadku wycieczki. 

 

 

 

Załącznik nr 1 KARTA WYCIECZKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 09.2018 


