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DZIAŁ I 

ROZDZIAŁ 1. 

§1.Podstawa prawna  

Zasady organizacji wycieczek i imprez turystycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. 

Katarzynie  opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:  

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Prawo oświatowe(Dz.U.2018 poz.996,1290,1669,2245) 

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r- (Dz.U.2018poz.967 ze 2245.) 

3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 25maja 2018 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki(Dz. U. z 2018r. poz. 1055) 

4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. poz. 356) 

5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895) 

6.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. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 

r. Nr 161, poz. 968 ze zm oraz z 2018 r poz.2140) 

 

7.USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7 ze zm.)-określa m.in. obowiązki osób przebywających 

w górach oraz na  zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreację 

lub turystykę. 

 

8.USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566 ze zm.)-określa m.in. warunki bezpieczeństwa osób pływających, 

kąpiących się  lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych. 

9.USTAWA  z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz.U.1996 nr 25 poz. 113 ze zm.)- określa zasady 

działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu 

wychowania fizycznego, uprawiania sporu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej. 

10.Rozporzadzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć  

wychowania fizycznego (Dz.U.z 2011r Nr 175,poz.1042)-obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie m.in. 

aktywnej turystyki 

11.Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r(Dz. U. z 2017 poz. 1322) w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego.-obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie m.in. 

aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela w-f innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia 

klasowo-lekcyjne. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=77&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwarunkow%2Di%2Dsposobu%2Dorganizowania%2Dprzez%2Dpubliczne%2Dprzeds
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=77&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1150&qppozycja=1150
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=2857&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dksz
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=803&qppozycja=803
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=2857&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=895&qppozycja=895
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=139&qppozycja=1130
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=215&qppozycja=1408
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=161&qppozycja=968
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=2547&qtytul=ustawa%2Do%2Dbezpieczenstwie%2Di%2Dratownictwie%2Dw%2Dgorach%2Di%2Dna%2Dzorganizowanych%2Dterenach%2Dn
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=2547&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=7&qppozycja=7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2017&qplikid=2546&qtytul=ustawa%2Do%2Dbezpieczenstwie%2Dosob%2Dprzebywajacych%2Dna%2Dobszarach%2Dwodnych
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=2546&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=656&qppozycja=656
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-11-2017&qindid=2546&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1566&qppozycja=1566
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12.USTAWA  z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie(Dz. U z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.)-określa zasady 

uprawiania i organizowania sportu. 

13.USTAWA   z dnia 20 czerwca 1997 roku –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r Nr 108,poz.908 ze zm.) .- 

określa m.in. zasady ruchu na drogach publicznych , strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a także 

wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierującymi pojazdami. 

14.USTAWA  z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz.U. poz. 978 ze zm15.Ustawa o usługach 

turystycznych (Dz.U. z 2016r poz.187.)określa świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

16.USTAWA  z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych(Dz. U 2017r poz.1553 ze zm.)-określa świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą,jeżeli umowy z klientami o świadczenia tych usług są 

zawierane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego 

17.USTAWA  z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz.U. 2017 poz.149 ze zm.)-

określa wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach zbiorowego żywienia. 

18.Statut szkoły. 

 

 

DZIAŁ II 

ROZDZIAŁ I  

§1. Postanowienia wstępne  

1. Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.  
 
2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 
pozaszkolnych.  
 
3. W organizowaniu form działalności, o których mowa w ust.1 szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami 
organizacjami pożytku publicznego, biurami podróży i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 
krajoznawstwo i turystyka.  
 
4. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu różnych form krajoznawstwa i turystyki współdziałają nauczyciele, 
rodzice i uczniowie szkoły.  
 

ROZDZIAŁ II  

§1. Cele działalności turystycznej  

 

1.Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:  
 
1) poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;  
 
2) poznanie kultury, języka innych państw;  
 
3) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;  
 
4) wspomaganie rodziny w procesie wychowania;  
 
5) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności  
 
korzystania z zasobów przyrody;  
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6) podnoszenie sprawności fizycznej;  
 
7)poprawę stanu zdrowia  dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 
 
8) upowszechnianie aktywności fizycznej;  
 
9) przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym;  
 
10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  
 
2.Działalność turystyczna szkoły jest formą realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
 
 

ROZDZIAŁ III 

§1.Formy turystyki szkolnej  
 
1.Organizowanie turystyki w szkole odbywa się w następujących formach:  
 
1) wycieczki szkolne:  
 
Wycieczka szkolna jest  świadomym, zamierzonym i kontrolowanym  zorganizowanym przez szkołę wyjściem lub 
wyjazdem uczniów poza obiekt szkolny, który ma za zadanie realizację celów dydaktycznych i wychowawczych 
określonych w karcie wycieczki z ujęciem elementów krajoznawstwa, poznania i rekreacji .Ważne jest również 
odpowiednie zaangażowanie uczestników wycieczki w ujęciu przedmiotowym lub interdyscyplinarnym.  
a)wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego 
programu  wychowania przedszkolnego lub programu nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych do użytku w 
oddziale przedszkolnym  lub w szkole, w szczególności jako zielone szkoły, szkoły ekologiczne, zimowe szkoły: 
do teatru, kina , muzeum, wystawę związaną z procesem nauczania; do lasu, parku lub na łąkę w związku z 
lekcją przyrody, edukacją środowiskową; poza teren szkoły na zajęcia sportowo – ruchowe. 
 
b)wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 
kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym, 
związane z realizacją programu nauczania, programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły;  
 
2)specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania 
kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w szczególności jako obozów 
wędrownych, biwaków, zawodów sportowych; 
 
ROZDZIAŁ IV 

§1. Czas trwania wycieczek i imprez  

 

1.Wycieczki krótkie – do 8 godzin.  

1) wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne w ramach godzin lekcyjnych przewidzianych planem 

nauczania, organizowane w miejscowości, w której znajduje się szkoła.  

2) wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne w ramach godzin lekcyjnych, dłuższe, przewidziane 

jednorazowo zmienionym rozkładem zajęć, organizowane w miejscowości innej niż ta, w której znajduje się 

szkoła.  

2.Wycieczki trwające dłużej niż 8 godzin.  

Wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne w ramach godzin lekcyjnych przewidzianych planem 

nauczania, trwające ponad 8 do 12 godzin, przewidziane jednorazowo, organizowane w miejscowości innej niż ta, 

w której znajduje się szkoła.  
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3.Wycieczki trwające dłużej niż 12 godzin.  

Wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne w ramach godzin lekcyjnych przewidzianych planem 

nauczania trwające dłużej niż 12 godzin bez noclegu  lub  trwające dłużej niż 12 godzin z noclegiem .  

 

ROZDZIAŁ VI  

§1.Wycieczki i imprezy turystyczne zagraniczne  

 

1. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy turystyczne zagraniczne: 

 

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy turystycznej, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły 

po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

 

3. Zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny zawiera w  

szczególności:  

1) nazwę kraju; 

2) czas pobytu;  

3) program pobytu;  

4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów;  

5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.  

 

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie turystycznej zagranicznej 

powinien  być nauczyciel znający język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak 

również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy turystycznej.  

 

5. Organizujący wycieczkę lub imprezę turystyczną za granicą, ma obowiązek zawarcia na rzecz uczestników 

tych imprez umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL).  

 

ROZDZIAŁ VII  

§1.Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy turystycznej  

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy turystycznej spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form turystyki.  

 

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy turystycznej powinien być nauczyciel .Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły 

dodatkowym opiekunem  może być  osoba pełnoletnia (np. rodzic ucznia).  

 

3. W przypadku większej liczby niż 1 opiekun, przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem. 

 

4.Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy. 

 

ROZDZIAŁ VIII  

§1.Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki lub imprezy turystycznej  

 

1.Kierownik wycieczki lub imprezy turystycznej w szczególności:  
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1) opracowuje program i harmonogram wycieczki/imprezy turystycznej i omawia go ze wszystkimi uczestnikami w 

zakresie:  

a) celu wycieczki,  

b) trasy i terminów postoju,  

c) zwiedzanych obiektów,  

d) przewidywanych atrakcji,  

e) żywienia; 

2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników oraz rodziców uczniów;  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki/imprezy turystycznej oraz sprawuje 

nadzór w tym zakresie;  

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;  

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom 

wycieczki/imprezy turystycznej;  

6)zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczestników w formie pisemnej z harmonogramem  

wycieczki/imprezy turystycznej ; 

7) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt, ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

8) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników;  

9) w przypadku transportu autokarowego zobowiązany jest przed rozpoczęciem podróży wezwać policję, 

inspekcję transportu  drogowego celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdu;  

10) rozmieszcza uczestników wycieczki/imprezy(dzieci, które źle znoszą podróż , sprawiają trudności 

wychowawcze umieszcza przy opiekunie/. 

11)zajmuje miejsce obok kierowcy i zdecydowanie zwraca uwagę kierowcy na następujące sytuacje łamiące 

zasady bezpieczeństwa-rozmowy przez telefon komórkowy, wyprzedzanie na trzeciego, przekraczanie prędkości; 

12)wraz z opiekunami wycieczki sprawdza pojazd pod kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść 

bezpieczeństwa ,sprawdza system awaryjnego otwierania drzwi pojazdu a także miejsca przechowywania 

apteczki pierwszej pomocy; 

13) sprawdza listę obecności i udziela krótkiego instruktażu wszystkim uczestnikom z uwzględnieniem 

następujących zagadnień: 

-zapoznanie z kierunkiem ewakuacji; 

-miejscem rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, apteczki; 

-poinformowaniu o zapięciu pasów bezpieczeństwa; 

-podaniu trasy przejazdu, przewidywany czas podróży oraz wyznaczeniu miejsca postoju na odpoczynek; 

-przypomnieniu ,że uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca i nie mogą ich zmieniać; 

-poinformowaniu, że w czasie podróży nie wolno spacerować po pojeździe, siedzieć tyłem, bądź na oparciach, 

samowolnego otwierania okien, wystawiania rąk przez okno, wyrzucania czegokolwiek przez okno; 

14) dokonuje podziału zadań wśród uczestników;  

15) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki/imprezy turystycznej i reguluje 

zobowiązania finansowe z nią związane;  

16) kompletuje wszystkie wymagane dokumenty i przekazuje dyrektorowi szkoły celem ich zatwierdzenia i 

uzyskania zgody na realizację wycieczki/imprezy turystycznej;  

17) w gronie uczestników wycieczki/imprezy turystycznej i przed jej formalnym zakończeniem dokonuje 

podsumowania i oceny;  

18) sporządza pisemne sprawozdanie z realizacji wycieczki/imprezy turystycznej z uwzględnieniem 

dydaktycznych i wychowawczych elementów pracy krajoznawczo-turystycznej oraz rozliczenie środków 

finansowych, pobranego sprzętu i materiałów. Sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym przekazuje 
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dyrektorowi szkoły oraz przedstawia rodzicom (innym osobom lub instytucjom finansującym wycieczkę/imprezę 

turystyczną) w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wycieczki/imprezy turystycznej.  

 

ROZDZIAŁ IX  

§1.Obowiązki opiekuna wycieczki/imprezy turystycznej  

1.Opiekun w szczególności:  

1). Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami.  

2). Współdziała z kierownikiem wycieczki/imprezy turystycznej w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki/imprezy turystycznej.  

3). Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa.  

4). Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.  

5). Wykonuje inne zadania zlecane przez kierownika wycieczki/imprezy turystycznej.  

6).Zapoznaje uczniów z regulaminami wewnętrznymi obiektów, w których zaplanowany jest pobyt. 

7).Zapoznaje uczniów z drogą ewakuacyjną z pojazdu oraz obiektów , w których zaplanowany jest pobyt uczniów. 

 

ROZDZIAŁ X  

§1.Finansowanie wycieczki/imprezy turystycznej  

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

kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy turystycznej może być finansowana ze środków pozabudżetowych, 

a w szczególności:  

1) z odpłatności uczestników wycieczki/imprezy turystycznej biorących w niej udział;  

2) ze środków wypracowanych przez uczniów;  

3) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających 

na terenie szkoły;  

4) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne oraz instytucje;  

2. Kierownik wycieczki/imprezy turystycznej oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce/imprezie 

turystycznej.  

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce lub imprezie turystycznej, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu, zgodnie z warunkami 

uczestnictwa zawartymi w umowie z Organizatorem, o którym mowa w rozdziale XII.  

 

ROZDZIAŁ XI  

§1.Dokumentacja wycieczki/imprezy turystycznej  

1.Pełną dokumentację wycieczki/imprezy turystycznej stanowią:  

1) program wycieczki/imprezy turystycznej;  

a) program winien być dostosowany do wieku uczestników, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,   

b) program powinien uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników, wychowywać i przekazywać nowe 

treści oraz kształtować nowe nawyki, potrzeby i postawy,  

c) realizacja programu może ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach,  

2) regulamin wycieczki/imprezy turystycznej;  

3) lista uczestników wycieczki/imprezy turystycznej;  

4) wykaz imienny kadry;  

5) dowód ubezpieczenia uczestników NNW w przypadku wycieczki/imprezy turystycznej zagranicznej ;  

6) pisma potwierdzające rezerwację usług (noclegi, wyżywienie, transport);  

7) potwierdzenie przesłanych zaliczek;  
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8) umowa-zamówienie wycieczki/imprezy turystycznej podpisana przez zamawiającego (Dyrektora Szkoły lub 

osobę uprawnioną) i organizatora (przedstawiciela firmy turystycznej, biura podróży);  

9) karta wycieczki/imprezy turystycznej;  

10) oświadczenia i deklaracje kierownika i opiekunów o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników wycieczki/imprezy turystycznej;  

11) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na udział w wycieczce/imprezie turystycznej 

(nie dotyczy wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych);  

12) preliminarz finansowy wycieczki/imprezy turystycznej;  

13) sprawozdanie z realizacji wycieczki/imprezy turystycznej;  

14) rozliczenie środków finansowych;  

15) oświadczenia uczestników (uczniów) wycieczki/imprezy turystycznej o zapoznaniu się i przestrzeganiu 

postanowień regulaminu wycieczki/imprezy turystycznej;  

16) materiały udostępnione przez organizatora wycieczki/imprezy turystycznej – broszury, foldery, pisemne 

informacje, w których w sposób dokładny i zrozumiały przedstawia:  

a) cenę wycieczki/imprezy turystycznej albo sposób jej ustalania,  

b) miejsce pobytu lub trasę wycieczki/imprezy turystycznej,  

c) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu,  

d) położenie, rodzaj obiektu zakwaterowania,  

e) ilość i rodzaj posiłków,  

f) program zwiedzania i atrakcji turystycznych,  

g) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie wycieczki/imprezy turystycznej oraz termin zapłaty,  

h) informacje o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem – telefon kontaktowy dla rodziców,  

i) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1÷16 przygotowuje, kompletuje kierownik wycieczki/imprezy 

turystycznej.  

3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1÷16 przechowuje się w dokumentacji szkoły . 

 

ROZDZIAŁ XII  

§1.Zamówienie usług turystycznych. Umowa z firmą turystyczną  

1. Organizatorem wycieczki/imprezy turystycznej może być przedsiębiorca, firma turystyczna, mająca zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i uzyskała wpis do 

rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz posiadająca umowę gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej (wszystkie dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych pod adresem internetowym: http://turystyka.gov.pl).  

2. Organizator turystyki jest obowiązany przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy podpisać z zamawiającym mowę 

o świadczeniu usługi turystycznej i dostarczyć jeden egzemplarz tej umowy wraz z warunkami uczestnictwa, 

stanowiącymi integralną część umowy.  

3. Umowa o świadczeniu usługi turystycznej wymaga formy pisemnej.  

4. Umowa powinna określać:  

1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także 

imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;  

2) miejsce pobytu lub trasę wycieczki;  

3) czas trwania imprezy turystycznej;  

4) program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług:  

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,  



9 
 

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia 

obiektów; 

c) liczbę i rodzaj posiłków,  

5) cenę wycieczki/imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, 

podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą 

spowodować podwyższenie ceny;  

6) rodzaj i zakres ubezpieczenia uczestników oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;  

7) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim 

współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.  

 

 

ROZDZIAŁ XIII  

§1.Zadania dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole wycieczek/imprez turystycznych  

Do zadań dyrektora szkoły należy nadzór w zakresie prawidłowej, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa 

organizacji wycieczek i imprez turystycznych.  

Aby zagwarantować wysoką jakość usług dyrektor w szczególności:  

1)wyznacza kierownika wycieczki/imprezy turystycznej spośród pracowników pedagogicznych szkoły o 

kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonej formy turystyki;  

2) upoważnia kierownika wycieczki do zawarcia umowy - zamówienia na organizację wycieczki/imprezy 

turystycznej; 

3) powołuje opiekunów sprawujących opiekę nad uczestnikami wycieczki/imprezy turystycznej;  

4) co najmniej na 7 dni (wycieczki krótkie) oraz na 30 dni (wycieczki powyżej 12 godzin)przed rozpoczęciem 

wycieczki/imprezy turystycznej zapoznaje się i sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty 

zgromadzone i przygotowane przez kierownika wycieczki/imprezy turystycznej, a określone w rozdziale XI ust. 1;  

5) wyraża zgodę na realizację wycieczki/imprezy turystycznej poprzez stwierdzenie kompletności wymaganych 

dokumentów oraz podpisanie karty wycieczki/imprezy wraz z harmonogramem. Wydanie zgody musi nastąpić 

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy turystycznej;  

6) organizuje zajęcia edukacyjne uczniom, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej/imprezie turystycznej;  

7) zatwierdza pisemne sprawozdanie z realizacji wycieczki/imprezy turystycznej wraz z rozliczeniem środków 

finansowych;  

8) prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumentację wycieczki/imprezy turystycznej po jej zakończeniu.  

 

ROZDZIAŁ XIV  

§1.Zasady organizacji wycieczek/imprez turystycznych.  

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki/imprezy turystycznej pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:  

 

1) jeden opiekun na 15 uczestników przy przejazdach kolejowych,  

 

2) jeden opiekun na 5 uczestników na szlakach wodnych,  

 

3) jeden opiekun na 30 uczestników podczas wycieczek przedmiotowych, organizowanych poza terenem 

szkoły w miejscowości będącej siedzibą szkoły, bez korzystania z publicznych środków lokomocji,  

 

4) jeden opiekun na 15 uczniów podczas wycieczki poza teren szkoły i korzystaniu z publicznych środków 

lokomocji lub przy wyjeździe poza miejscowość będącą siedzibą szkoły,  
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5) jeden opiekun na 10 uczestników na szlakach górskich,  

 

6) jeden opiekun na 10osób na wycieczkach rowerowych,  

 

7) jeden opiekun na 15 uczestników w wieku do lat dziesięciu na obozach lub zielonych szkołach,  

 

8) jeden opiekun na 20 uczestników – dzieci i młodzieży powyżej 12 lat na zielonych szkołach, obozach;  

 

9) jeden opiekun na 15 dzieci maszerujących w kolumnie.  

 

2. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, 

stopień zdyscyplinowania i samodzielność grupy uczniów, wiek uczestników, stan zdrowia, środki transportu, 

sposób zorganizowania wycieczki. W związku z tym dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na 

przeprowadzenie wycieczki/imprezy turystycznej ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały 

wymogi wymienione w punkcie 1.  

 

§2.Zachowanie bezpieczeństwa ze względu na miejsce wycieczki 

 

1.Wycieczki piesze po mieście: 

1)przed rozpoczęciem zwiedzania miasta kierownik wycieczki informuje uczniów oharmonogramie wycieczki i 

miejscu docelowym ; 

 2)prowadzi uczniów  po ulicach, chodnikach i terenach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 

3)kierownik wycieczki powinien tak podzielić  obowiązki, aby jedna z osób sprawujących opiekę znajdowała się na 

czele grupy i kierowała nią, a druga idąc na końcu zamykała ją; 

4)kierownik wycieczki organizuje przechodzenie przez jezdnię w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię 

jednocześnie. 

 

2.Wycieczki autokarowe: 

1)kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za umieszczenie w umowie z przewoźnikiem wymagań dotyczących 

prawidłowego stanu technicznego oraz wyposażenia pojazdu (autokar musi obowiązkowo posiadać działające 

pasy bezpieczeństwa, sprawną klimatyzację), a w razie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego autokaru z 

umową o obowiązku podstawienia sprawnego technicznie i zgodnego z umową w ciągu 1 godziny od 

stwierdzenia nieprawidłowości; 

2)kierownik wycieczki autokarowej  lub wyznaczona przez niego osoba przed wyjazdem powiadamia Policję-

Wydział Ruchu Drogowego lub Inspekcję Transportu Drogowego o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę 

i godzinę wyjazdu, prosi o kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu; 

3)opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu; 

6)przejście wewnątrz autokaru musi być wolne; 

7)kierownik wycieczki przed wyruszeniem w trasę omawia z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania; 

8)w czasie przejazdu uczniom nie wolno spacerować po autokarze, siedzieć tyłem dokierunku jazdy, na oparciu, 

wyrzucać śmieci przez okna, wychylać się przez okna itp.; 

9)uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego;  

10)autokar musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

13)uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący jazdę siedzą przy opiekunach; 

14)kierownik wycieczki zobowiązany jest zabrać apteczkę pierwszej pomocy; 
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15)kierownik wycieczki przestrzega postojów pojazdu, które mogą się odbywać tylko na parkingach lub innych 

wyznaczonych miejscach; 

16)w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, opiekunowie powinni ewakuować 

uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce; 

17)w razie potrzeby opiekunowie udzielają pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

18)w razie konieczności należy wezwać służby ratunkowe korzystając z numeru – 112; 

19)o powstałej awarii pojazdu, kolizji, wypadku, pożarze, kierownik wycieczki lub opiekun informuje  niezwłocznie 

Dyrektora szkoły; 

 

3.Wycieczki środkiem transportu miejskiego, zbiorowego: 

1)przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki sprawdza czy uczniowie posiadają ważne legitymacje 

szkolne; 

2)przed wejściem do pojazdu kierownik wycieczki informuje uczniów o nazwie przystanku docelowego oraz 

podają orientacyjny czas przejazdu ; 

3)przed wejściem do pojazdu opiekunowie sprawdzają, czy wszyscy uczniowie mają ważny bilet; 

4)jeden opiekun wsiada/wysiada jako pierwszy, a pozostali wsiadają/wysiadają jako ostatni do/ z pojazdu; 

5)opiekunowie pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części 

(dotyczy pociągu, tramwaju, metra, autobusu); 

6)opiekunowie dbają o właściwe, niezakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów w pojeździe; 

 

4.Piesze wycieczki plenerowe (do lasu, do parku, na ognisko): 

1)Kierownik wycieczki prowadzi  uczestników przestrzegając obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 

2)w lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach; 

3)uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór  stosowny do pogody (długie spodnie, nieprzemakalne 

buty, kurtkę przeciwdeszczową); 

4)rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, z zachowaniem 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

5.Wycieczki górskie: 

1)wycieczki piesze na terenach górskich leżących powyżej 1 000 m. n.p.m. mogą prowadzić tylko przewodnik 

turystyki górskiej lub przewodnik górski; 

2)wycieczki piesze na terenach położonych poniżej 1 000 m. n.p.m., których rzeźba terenu stwarza zagrożenie 

dla zdrowia i życia osób na nich przebywających mogą prowadzić tylko przewodnicy turystki górskiej lub 

przewodnicy górscy; 

3)uczestnicy wycieczek mogą poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych; 

4)długości trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, stanu zdrowia i sprawności 

fizycznej uczestników; 

5)uczestnicy wycieczek powinni posiadać odpowiedni strój (buty sznurowane za kostkę, kurtka, czapka, okulary 

przeciwsłoneczne) oraz plecak i krem z filtrem przeciwsłonecznym. 

6)na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła;  

7)na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;  

 

6.Wycieczki rowerowe: 

1)mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową; 

2)długość trasy musi być dostosowana do wieku i  kondycji uczestników i nie może przekroczyć 20 km dziennie; 

(planując długość trasy należy wziąć pod uwagę konieczność pokonania trasy pieszo w przypadku awarii sprzętu) 
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3)w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 10 osób; 

4)prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim jadą uczniowie najsłabsi kondycyjnie, następnie pozostali 

uczniowie, a na końcu drugi opiekun, który nie może dopuścić do pozostawania uczniów za nim; 

5)odstępy pomiędzy jadącymi nie mogą być większe niż 5 metrów; 

6)jeśli wycieczka podzielona jest na grupy, to odległość między grupami powinna wynosić co najmniej 150 

metrów; 

7)wycieczkę należy oznakować: z przodu biała chorągiewka, z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno 

być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu; 

8)tempo jazdy należy dostosować do możliwości najsłabszego fizycznie uczestnika; 

9)uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim, jak najbliżej prawej krawędzi drogi,przestrzegając przepisów ruchu 

drogowego; 

10)opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów;  

11)uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy (pełne buty) oraz kask ochronny na głowę. 

 

7.Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły. 

1).Nauczyciel organizującyklasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły organizowane w ramach lekcji 

w celu realizacji programu nauczania, musi poinformować Dyrektora szkoły i odnotować wyjście w dzienniku 

lekcyjnym/elektronicznym oraz odnotować wyjście w Rejestrze wyjść grupowych. 

2).W przypadku wycieczki na teren Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody kierownik wycieczki zobowiązany 

jest zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nim uczestników wycieczki. 

3).W przypadku wycieczek, w czasie których ich uczestnicy mogą korzystać z obszarów wodnych, kierownik 

wycieczki zobowiązany jest do zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem przebywania 

na tym obszarze. 

4).Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkęjest szkoła, skąd uczniowie udają się do 

domu; po godzinie 19.00 – wyłącznie pod opieką rodziców.  

5).Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę, pouczyć jej 

uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku oraz 

zapoznać z regulaminem wycieczki. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień regulaminu 

wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.  

6).Opiekunowie powinni dokładnie zapoznać dzieci i młodzież szkolną z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa na drogach publicznych, ulicach miast, na dworcach kolejowych, PKS, przystankach 

komunikacyjnych, w lasach, nad wodą, na trasach turystycznych i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu 

przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu.  

7).Opiekunowie wycieczki powinni sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

8).Opiekunowie i wychowawcy po dotarciu do miejsca docelowego powinni sprawdzić, czy produkty spożywcze 

zostały zjedzone przez uczestników, aby nie spowodować ewentualnego zatrucia organizmu w wyniku zbyt 

długiego ich przechowywania.  

9).Wychowawca przed wyruszeniem na trasę winien sprawdzić u dzieci i młodzieży osobisty sprzęt i odzież pod 

względem trafności ich doboru oraz jakości.  

10). W czasie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod 

nadzorem opiekunów.  

11).Zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewnego deszczu. Jeżeli jednak 

takie warunki wystąpią w trakcie wycieczki i rozwój sytuacji nie zapowiada jej poprawy, należy przerwać 

wycieczkę oraz zapewnić możliwie najbezpieczniejszy powrót uczniów do domów lub miejsca noclegowego.  
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12).Udział uczestników w wycieczce (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć 

lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem 

pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.  

13). Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.  

14).Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania po drogach. W 

czasie przejścia na terenach zabudowanych uczestnicy poruszają się w kolumnie dwójkowej. Opiekunowie 

wycieczki znajdują się w tym czasie na początku , w środku i na końcu kolumny. Kierownik wycieczki i 

opiekunowie dbają o zachowanie prawidłowego tempa marszu i zwartości kolumn. Należy przestrzegać zasad, że 

młodzi uczestnicy idą na czele kolumny, starsi z tyłu oraz tempo marszu należy dostosować do najsłabszego 

uczestnika.  

15).Opiekunowie wycieczki oraz kierownik – kierujący – prowadzący maszerującą po drodze grupę dzieci i 

młodzieży – kolumnę – w szczególności powinni przestrzegać następujących zasad:  

a) kolumny dzieci do lat 10 mogą być prowadzone po drogach tylko dwójkami – kolumny takie należy prowadzić 

po chodniku, po lewym poboczu, a gdy nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać, można kolumnę dzieci 

prowadzić po lewej stronie jezdni, jak najbliżej jej krawędzi;  

b) kolumny dzieci powyżej 10 lat można prowadzić dwójkami, trójkami bądź czwórkami po prawej stronie jezdni, 

jak najbliżej jej krawędzi, tak, aby nie zajmować więcej niż połowę jezdni;  

c) zabroniony jest ruch kolumn pieszych dzieci i młodzieży na jezdni w czasie mgły;  

d) w czasie marszu kolumny dzieci i młodzieży w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy z lewej 

powinien nieść latarkę ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu. Jeżeli kolumna jest dłuższa niż 20 m, idący z 

lewej strony powinni nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w ten sposób, aby odległość 

między nimi nie była większa niż 10 m.  

e) maszerujących w kolumnie obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.  

16). W przypadku zaginięcia uczeń bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:  

a) miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia – zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców,  

b)szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idzie, zna kolor szlaku i docelowe schronisko – zawiadamiamy GOPR, 

schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.  

17).Wszyscy uczestnicy wycieczki/imprezy turystycznej powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

18).W razie wypadku uczestnika wycieczki/imprezy turystycznej stosuje się odpowiednie procedury dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkole.  

19).Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej/imprezie turystycznej organizowanej w dniach zajęć 

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

20). Listę tych uczniów kierownik wycieczki/imprezy turystycznej dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.  

21). Frekwencję na zajęciach uczniów, którzy nie uczestniczą w wycieczce/imprezie turystycznej odnotowuje się 

w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczeń jest zapisany.  

 

ROZDZIAŁ XV  

§1.Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany do Zasad organizacji turystyki w szkole wprowadzane będą na bieżąco, w miarę potrzeb.  

 

2. Zasady organizacji turystyki w szkole są przechowywane w bibliotece szkolnej w formie pisemnej i 

elektronicznej, dostępne dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Są także opublikowane na stronie internetowej 

szkoły.  
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Załączniki: 

 

 – Karta wycieczki/imprezy turystycznej 

– Program wycieczki/imprezy turystycznej – informacja dla rodziców.  

 – Regulamin wycieczki/imprezy turystycznej dostosowany do konkretnej wycieczki/imprezy turystycznej; 

 – Lista uczestników wycieczki/imprezy turystycznej.  

 – Umowa – Zamówienie wycieczki/imprezy turystycznej.  

 – Oświadczenie i deklaracja kierownika i opiekunów wycieczki/imprezy turystycznej.  

 – Wniosek – Zgłoszenie(prawnych opiekunów) na udział dziecka w szkolnej  wycieczce/imprezie turystycznej.  

 – Preliminarz finansowy wycieczki/imprezy turystycznej. 

 – Sprawozdanie z realizacji wycieczki/imprezy turystycznej. 

 – Rozliczenie środków finansowych wycieczki/imprezy turystycznej.  
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WZÓR 

KARTA WYCIECZKI 

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

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

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

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

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

Nazwa kraju1)/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. 

PROGRAM WYCIECZKI 

Data 

 godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

Miejscowośćdocelowai trasapowrotna 

Szczegółowyprogramwycieczki odwyjazdu dopowrotu 

Adres miejscanoclegowegoi żywieniowegooraz przystankii miejscażywienia 
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OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasiewycieczki. 

Kierownik wycieczki……………………………………. 

Opiekunowie wycieczki 

1. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
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LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/IMPREZY 

 

Lista imienna uczniów i opiekunów wycieczki do……………………………………………... 

w dniu: .........................................na trasie:…….......................................................................... 

 

LP Imię i nazwisko Klasa tel. kontaktowy 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Kierownik wycieczki:    Dyrektor szkoły: 

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

........................., dnia .............................  ........................., dnia ............................. 
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PRELIMINARZ WYCIECZKI/IMPREZY 

 

I. Dochody 

1. Wpłaty uczestników:  

liczba osób ………. x  koszt wycieczki ……..….……. = ………....…..… zł 

2. Inne wpłaty ……………………………………………………………………………. 

Razem dochody: ………………………………………………………………… 

II. Wydatki 

Koszt wynajmu autokaru: ……………………………………………………………... 

Koszt noclegu: ………………………………………………………………………… 

Koszt wyżywienia: ……………………………………………………………………. 

Bilety wstępu: 

do teatru: ……………….. 

do kina: …………………. 

do muzeum: …………….. 

inne: …………………….. 

Inne wydatki (jakie?): ………………......…………………………………………………. 

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

Razem wydatki: ………………………Koszt na jednego uczestnika: ……….........……. 

 

………………………………….….. 

               (podpis kierownika wycieczki) 

 

Zatwierdzam 

 

………….……………………….. 

     (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 



19 
 

ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY 

Wycieczka (impreza) szkolna do: 

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

zorganizowana w dniu: …………………..……..  przez .................................................... 

 

I. Dochody 

 

1.  Wpłaty uczestników: 

 liczba osób …….…. x  koszt wycieczki ……..………. =  ……..… zł 

2. Inne wpłaty 

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

Razem dochody: ………………………… 

 

II. Wydatki 

1. Koszt wynajmu autokaru: ……………………………………………………………........... 

2. Koszt noclegu: ……………………………………………………………………………… 

3. Koszt wyżywienia: …………………………………………………………………………. 

4. Bilety wstępu:………………………………………………………………………………. 

5.Inne wydatki (jakie?): ……………......……………………………………………….......…. 

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

                                                                                      Razem wydatki: ……………………… 

 

Rozliczenie przyjęła Rada Rodziców   klasy ……………….. 

 

 

………………………………                           ……………………………………………… 

          (data i podpis wychowawcy)                                       (data i podpis przedstawiciela Rady Rodziców ) 

 

Załączniki:Rachunki na wymienione wydatki. 
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Wniosek – Zgłoszenie 
Stosownie do przedstawionej oferty zgłaszamy chęć uczestnictwa naszego dziecka  

w formie : 
……………………………………………………………………………………… 

(podać jakiej: wycieczka, zielona szkoła, wyjazd do kina, teatru, muzeum, na basen, na zawody sportowe, wymiana międzynarodowa) 
dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

organizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Św. Katarzynie  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,  
ul. Główna 94, 55-010 Św. Katarzyna , Tel / fax 713116378 

 
której organizatorem, odpowiedzialnym jest: 

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

 

 
My niżej podpisani prosimy o przyjęcie naszego dziecka na listę uczestników w/w imprezy: 

 
…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

…………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia dziecka) 

 
…………………………………………………………………………… 

zamieszkałego – dokładny adres i telefon kontaktowy 
 
Oświadczam ,że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w /w imprezie. 
 
Zgodnie z: 

1. Art. 93, 97 i art. 146 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  
2. Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U.  z 2018r, poz. 1533),  
 
Wyrażamy zgodę na sprawowanie opieki nad moim/naszym dzieckiem na w/w imprezie przez 
Panią/Pana………………………………..……………………………….………………………………………… -osobę wyznaczoną przez Wicedyrektora Szkoły. 

 
 

        ……………………………………     …………………………………… 
      (matka /opiekun prawny/podpis)                                                                     (ojciec /opiekun prawny/podpis) 
 
 

 
Święta Katarzyna dnia, ……………………………………….. 
 
 
 
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  przyjmuję do wiadomości, że:  
  Administratorem danych jest Publiczne Szkoła Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 
 dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
 dane podaję dobrowolnie.        

 

 




