
Procedura dotycząca organizacji wycieczek szkolnych 

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego

w Pławnie

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) - § 32 ust. 1.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.) - § 4.

• 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 

 Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 

1. Wycieczek  przedmiotowych  –  inicjowanych  i  realizowanych  przez  nauczycieli  w  celu

uzupełnienia  programu wychowania przedszkolnego albo 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 

3. Secjalistycznych  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 

Organizowanie przez szkoły 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
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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 

Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.    

      

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1. Dyrektor  szkoły  jest  obowiązany  poinformować  organ  prowadzący  i  organ  sprawujący

nadzór  pedagogiczny  o  organizowaniu  takiej  wycieczki,  przekazując  kartę  wycieczki,

dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów

2. Szkoła  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce 

3. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

Organizacja wycieczki.

1. Organizację  i  program  wycieczki  dostosowuje  się  do  wieku,  zainteresowań  i  potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki

3.  (karta wycieczki znajduje się w e-dzienniku)

4. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą
imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje
dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor  szkoły  wyznacza  kierownika  i  opiekunów  wycieczki  spośród  pracowników
pedagogicznych szkoły. 

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

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

Kierownikiem wycieczki może być tylko pracownik pedagogiczny.



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

wycieczki. 

8. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik                 

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 Kierownik 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  wycieczki  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. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

9. 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: 

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 

6.  Opiekun  wycieczki  sprawdza  stan  liczbowy  jej  uczestników  przed  wyruszeniem  z

każdego  miejsca  pobytu,  w  czasie  zwiedzania,  przejazdu  oraz  po  przybyciu  do  punktu

docelowego. 



Szkoła przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów

oraz sposób zorganizowania opieki ustala, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego,

stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę zajęć,

imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach:

a) pieszych poza teren szkoły w obrębie miasta obowiązuje 1 opiekun na 30 osób.   W mieście

należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, 

b) turystyczno – krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy górskie, spływy kajakowe ) 1 opiekun

na 10 osób,

c) przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej 1 na 15 osób,

d)  autokarowych  1  na  15  osób.  Miejsca  przy  drzwiach  zajmują  osoby dorosłe  (opiekunowie);

-przejścia w autokarze muszą być wolne, autokar musi być oznakowany – tablicą „przewóz dzieci”;

e) środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np.1 na 7 osób w 2 klasie), 

f)  wycieczki  górskie  powyżej  1000  m.n.p.m.  1  na  10  osób,  jeżeli  w  grupie  są  uczniowie

niepełnosprawni,  niezależnie  od  rodzaju  wycieczki,  powinien  być  1  opiekun  zajmujący  się  6

uczniami.

g) w  czasie  marszu  jeden  opiekun  prowadzi  grupę,  drugi  idzie  na  końcu,  -  15  uczniów na  1

opiekuna.

h) w wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadającyc kartę rowerową. Długość

dziennych odcinków trasy nie może przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź

drogi o małym natężeniu ruchu – 2 opiekunów na 10 – 13 uczniów. W kolumnie nie może jechać

więcej  niż  15 uczniów.  W przypadku kilku  grup odległość  między nimi  musi  wynosić  200 m.

Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali

uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy; - tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości

najsłabszego uczestnika; - odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;

Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i

rezerwatów przyrody oraz  leżących  powyżej  1000 m.  n.  p.  m.  lub,  których  zagospodarowanie

rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej     i sportu w górach,

mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.

Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego

przebywania nad wodą. 

Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie 



kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

Nauka  pływania  może  odbywać  się  tylko  w  miejscach  specjalnie  do  tego  celu  wyznaczonych

i przystosowanych. 

Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników 

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki. 

Kajaki i łodzie, z których korzystają uczniowie muszą być wyposażone sprzęt ratunkowy. 

Ze  sprzętu  pływającego  korzystają  jedynie  osoby  przeszkolone  w  zakresie  jego  obsługi  oraz

posługiwania się wyposażniem ratunkowym.

W przypadku,  gdy podczas  trwania  wycieczki  miał  miejsce  wśród jego uczestników wypadek,

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postepowania w razie wypadków w szkołach 

i placówkach oświatowych.



REGULAMIN WYCIECZKI

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć 

również wpływ na bezpieczeństwo innych osób . Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany 

jest :

1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie; 

2. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu; 

3. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

4. Stosować  się  do  poleceń,  zakazów  i  nakazów  wydawanych  przez  opiekunów  lub

przewodników

5. Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i  uzyskania od niego

odpowiedniego zezwolenia.

6. Przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego  i  zachowywać  ostrożność  na  ulicach  i  w

miejscach , w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

7. Kulturalnie odnoście się do opiekunów, kolegów i innych osób.

8. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

10. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i szkoły.

11. Wszystkie  zagrożenia  mające  wpływ  na  bezpieczeństwo  uczestników  należy  zgłaszać

opiekunom.

12. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu koszty ponosi uczestnik wycieczki.

13. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

14. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych

środków uzależniających.

15. Za  nieprzestrzeganie  regulaminu  uczeń może być  ukarany zgodnie  z  przepisami  statutu

szkoły.

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 14 regulaminu zawiadamia się jego rodziców

i  dyrektora  szkoły.  Rodzice/  prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  do  natychmiastowego

odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z

naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice ucznia.






