
 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 3 W GDYNI

§ 1
Zasady ogólne

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
1. Decyzję o zorganizowaniu wycieczki podejmuje wychowawca klasy i występuje o 
zgodę do dyrekcji szkoły.
2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze 
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 
krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizowanie przez szkołę 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 dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f) upowszechnienie 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.
1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w 
szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub 
opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy
świątecznej.
2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 
przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać 
udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni 
zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i 
stopnia niepełnosprawności.

§ 2
Rodzaje wycieczek

1.  Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
   a)  wycieczki  przedmiotowe  -  inicjowane  i  realizowane  przez  nauczycieli  w  celu
uzupełnienia  programu  wychowania  przedszkolnego  albo  programu  nauczania  w  ramach
jednego lub kilku przedmiotów,
   b)  wycieczki  krajoznawczo- turystyczne  o charakterze  interdyscyplinarnym,  w których
udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się



specjalistycznym  sprzętem,  organizowane  w  celu  nabywania  wiedzy  o  otaczającym
środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
   c)  specjalistyczne  wycieczki  krajoznawczo-  turystyczne,  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,
   d) wycieczki organizowane w kraju lub za granicą.
2.  W  przypadku  wycieczki  organizowanej  za  granicą  dyrektor  szkoły  jest  zobowiązany
poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu
takiej wycieczki, zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i
postępować według aktualnych przepisów prawa oświatowego.(Rozporządzenie MEN z dnia
25 maja 2018r.poz. 1055).

§ 3
Kierownik i opiekunowie wycieczki

1. Kierownika  wycieczki  lub  imprezy  wyznacza  dyrektor  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. Dyrektor  szkoły  może  wyrazić  zgodę  na  łączenie  funkcji  kierownika  i  opiekuna
wycieczki.

4. W przypadku specjalistycznej  wycieczki,  o której  mowa w  § 2  pkt 1c,kierownik i
opiekunowie  wycieczki  są  zobowiązani  posiadać  udokumentowane  przygotowanie
zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

5. Opiekę  nad  uczniami  biorącymi  udział  w  wycieczce  sprawuje  kierownik  i
opiekunowie. Opieka ta ma charakter ciągły.

6. Kierownik  wycieczki  zobowiązany  jest  ustalić  z  wicedyrektorem  termin  i  zakres
wycieczki przed przystąpieniem do jej organizacji.

7. Kierownik  może  opracować  szczegółowy  regulamin  wycieczki  dostosowany  do
charakteru  wycieczki/imprezy  i  zapoznać  z  nim  wszystkich  uczestników  i  ich
rodziców (dotyczy wycieczek wielodniowych).

8.  Do  zadań  kierownika  wycieczki  lub  imprezy  należy  (dotyczy  wycieczek
wielodniowych):

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,
b) zapoznanie  z  regulaminem  wycieczki  rodziców/opiekunów  ucznia  oraz

uczestników,
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
d) zapoznanie  uczestników  z  zasadami  bezpieczeństwa  oraz  zapewnienie

warunków do ich przestrzegania.
9. Kierownik  zobowiązany  jest  poinformować  dyrektora  szkoły  o  zaistniałych

wypadkach i pojawiających się problemach.

§ 4
Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,



c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez

okno,
f) nie zaśmiecać pojazdu,
g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą

opiekuna
h) używać  telefonów  komórkowych  w  czasie  wyznaczonym  przez

opiekuna/kierownika wycieczki,
i) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
j) dbać o higienę i schludny wygląd,
k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
l) w  czasie  przebywania  w  schroniskach  i  innych  obiektach  noclegowych

przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
n) przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  zażywania

narkotyków oraz innych środków odurzających.
2. Uczestnik  wycieczki  zobowiązany  jest  zapoznać  się  i  przestrzegać  regulaminu

wycieczki.

§ 5
Dokumentacja wycieczki

1. Kierownik  wycieczki  krajowej  kilkudniowej  zobowiązany  jest  przedstawić  pełną
dokumentację co najmniej tydzień przed rozpoczęciem wycieczki.

2. Kierownik wycieczki  krajowej  przygotowuje  kartę  wycieczki  – wydrukowaną z e-
dziennika

3. Kierownik wycieczki  zagranicznej  przygotowuje dokumentację  co najmniej  14 dni
przed jej rozpoczęciem.

4.  Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą posiadać paszporty lub dowody osobiste jeśli
przebywają na terenie UE

5.  Uczniowie  szkoły  będący  cudzoziemcami  pochodzącymi  z  państw  trzecich,
uczestniczący w wycieczce  szkolnej  do innego państwa UE mogą być  objęci  listą
podpisaną przez dyrektora szkoły.

6. Dokumentacja wycieczki zagranicznej zawiera zawiadomienie o wycieczce uczniów
poza granice kraju do:

a) Wydziału Edukacji  
b) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

7. Dokumentacja wycieczki przedstawiana jest wicedyrektorowi szkoły.
8. Wycieczka  krajowa  może  odbyć  się  po  uzyskaniu  akceptacji  dyrektora  lub

wicedyrektora.
9. Wycieczka zagraniczna może odbyć się po uzyskaniu zgody dyrektora i  akceptacji

organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie,  którzy nie  uczestniczą  w wycieczce  klasowej/zagranicznej  mają  obowiązek
brać  udział  w  zajęciach  z  klasą  wskazaną  przez  wychowawcę/kierownika  wycieczki  w
uzgodnieniu z wicedyrektorem.



2.  Listę  tych  uczniów  wychowawca  wywiesza  na  tablicy  informacyjnej  w  pokoju
nauczycielskim.
4. W razie  wypadku  uczestników  wycieczki  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
5. Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  i  zasad  przepisów
bezpieczeństwa,  będą  wyciągnięte  konsekwencje zgodnie  z  kryteriami  ocen z  zachowania
zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu  Pracy,  Statutu  Szkoły  oraz  rozporządzeń  MEN  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i  w sprawie zasad i  warunków organizowania przez
szkoły krajoznawstwa i turystyki.


