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       REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.  

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych               

lub pozaszkolnych. 

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

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

i umiejętności specjalistycznych. 

4. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym. 

Ustala się:                         

1) cel;   

2) trasę;   

3) harmonogram;   

4) regulamin. 

 

5. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię 

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą 

zatwierdza Dyrektor szkoły.  

6. Wzór karty wycieczki jest drukowany bezpośrednio z dziennika elektronicznego.  

7. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne; zgodę na zorganizowanie 

wycieczek i imprez wyraża Dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

8. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.  

9. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego  

szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice 

10. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach: 

1) pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje 

jeden opiekun na 30 osób; 

2) turystyczno-krajoznawczych (rajdy górskie, spływy kajakowe ) 1 opiekun na 10 osób 

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

4) autokarowych 1 na 15 osób; 

5) środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np.1 na 7 osób w drugiej klasie 

6) górskie powyżej 1000 m n. p. m. 1 na 10 osób. 

11. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, mogą prowadzić wyłącznie górscy 

przewodnicy turystyczni. 

12. Długość dziennych odcinków trasy w wycieczkach rowerowych nie powinna  przekraczać 

20 km; należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.  
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13. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

14. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.  

15. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.  

16. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem  

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

docelowego. 

17. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych) wymaga wcześniejszego poinformowania rodziców, którzy powinni przed 

jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.  

18. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się   

po drogach.  

 

19. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej  

wycieczki.  

 

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

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków 

w szkołach  i placówkach publicznych. 

 

21. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

  

22. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu 

należy zgłosić Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły,  

a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 

 

23. Warunkiem wyjazdu klasy na kilkudniową wycieczkę/zieloną szkołę jest udział 

wszystkich uczniów z danej klasy; w wyjątkowych sytuacjach potrzebna jest 

konsultacja/zgoda Dyrektora szkoły; rodzice ucznia, który nie jedzie na wycieczkę, imprezę 

zobowiązani są podać na piśmie powód rezygnacji dziecka z wyjazdu. 

24. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zielonej szkole organizowanej w dniach zajęć 

szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę. 

  

25. Listę tych uczniów wychowawca przekazuje wychowawcy wskazanej klasy. 

 

                                                                                                                                                                  

 

 


