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WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SANOKU 

 
 

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, krajoznawstwa  
i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.) oraz opracowaniem Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji dotyczącym podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów 
autokarowych dzieci i młodzieży. 

 

I. Cele wycieczek szkolnych. 
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 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. 

 
II.  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, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności 
zastosowania tej wiedzy w praktyce, 
3) 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 - zwanych dalej „wycieczkami”.  
 

III. Regulamin dotyczący warunków i sposobu organizowania wycieczek 
    krajoznawczo-turystycznych. 
 

1. Kierowników i opiekunów wycieczek powołuje dyrektor spośród pracowników pedagogicznych 
szkoły. W przypadku, gdy na wycieczkę jadą dwie klasy, to jeden z wychowawców pełni funkcję 
kierownika, a drugi wychowawca jest opiekunem. Za zgodą dyrektora szkoły kierownik wycieczki 
może jednocześnie pełnić funkcję opiekuna. Opiekun musi mieć przypisanych uczniów za których 
bierze odpowiedzialność. 

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także osoba nie będąca 
pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora. 
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3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów, ich 
stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

4. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie 
wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 
realizację programu wycieczki. 

5. Kierownik opracowuje dokumentację wycieczki, która powinna zawierać następujące elementy : 

1) nazwa imprezy, 

2) organizator (adres, kontakt telefoniczny), 

3) termin, 

4) trasa, 

5) warunki uczestnictwa i zasady obowiązujące na wycieczce, 

6) odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać, co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał 
zagwarantowane), 

7) wymagania zdrowotne, 

8) wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru. 

6. Na liście uczestników wycieczki należy umieścić nazwisko i imię ucznia oraz numery telefonów do 
rodziców. 

7. Kierownik lub wychowawca klasy dokonuje wpisu do dziennika lekcyjnego dotyczącego zapoznania 
dzieci i ich rodziców z regulaminem wycieczki. 

8. Rodzice składają pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce               
oraz informują w jaki sposób dziecko ma wrócić do domu po jej zakończeniu. Na stosownym druku 
wymagane są podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Rodzice w oświadczeniu 
informują kierownika wycieczki/wychowawcę klasy o stanie zdrowia dziecka i zaleceniach lekarskich 
dotyczących wyżywienia. W przypadku czasowego pobytu jednego z rodziców poza miejscem 
zamieszkania, wymagane jest dodatkowe oświadczenie rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem 
informujące o tym fakcie. Jeżeli wycieczka kończy się późno lub o zmierzchu rodzic jest 
zobowiązany odebrać dziecko spod opieki nauczyciela. 

9. Każdy kierownik wycieczki ustala w porozumieniu z rodzicami i podaje dzieciom listę niezbędnych 
rzeczy, które należy zabrać na wycieczkę. Może uzgodnić również wysokość „kieszonkowego”.  

10. Planując program wycieczki należy uwzględnić to, co będziemy robić po kolacji (w karcie wycieczki 
nie może pojawić się wpis „czas wolny”). Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników 
przez cały czas trwania wycieczki. 

11. Przed wyjazdem na wycieczkę należy ustalić wyraźny podział obowiązków między kierownikiem  
a opiekunami. Na wycieczce bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie. 

12. Kierownik wycieczki przedkłada pełną dokumentację dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia co 
najmniej 3 dni przed wyjazdem. 

13. Kierownik zabiera na wycieczkę pełną dokumentację tj. kartę wycieczki, listę uczestników, zgody 
rodziców, druk delegacji służbowej, a po powrocie przekazuje wszystkie dokumenty szkolnemu 
koordynatorowi wycieczek. 

14. Po powrocie z wycieczki  kierownik sporządza sprawozdanie i rozliczenie finansowe dla rodziców.  
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15. W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej należy wypełnić odrębną dokumentację (w tym 
kartę wycieczki) i przedłożyć do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 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. 

16. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

17. W przypadku wycieczki zagranicznej dyrektor szkoły zgłasza organizację wyjazdu właściwym 
organom. W karcie wycieczki uzyskuje adnotację organu prowadzącego szkołę i organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać kartę 
wycieczki z programem, listę uczestników, zgody rodziców, a ponadto potwierdzenie ubezpieczenia 
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, tzn. wskazywać 
nazwę firmy ubezpieczeniowej i numer polisy. 

 
18. Kilka dni przed wyjazdem kierownik wycieczki lub rodzice informują Rejonową Komendę Policji             

o dokładnym terminie i miejscu zbiórki, celem dokonania przez funkcjonariuszy sprawdzenia stanu 
technicznego pojazdu i trzeźwości kierowcy. 

 
19. W przypadku wycieczki pieszej: w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na 

końcu, w lesie poruszamy się po oznakowanych szlakach turystycznych, a na terenach parków 
narodowych wyłącznie z przewodnikiem posiadającym stosowne uprawnienia. 

 
20. Wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę uwzględniając wiek i zmieniające się często 

warunki atmosferyczne, dopilnować odpowiedniego ubioru i ekwipunki uczestników, poruszać się 
wyłącznie za przewodnikiem po oznakowanych szlakach. 

 
21. W przypadku wycieczki rowerowej wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, uczestnicy 

powinni jechać jeden za drugim, a odstępy między jadącymi - wynosić do 5 metrów, obowiązuje 
odpowiedni ubiór i kask ochronny na głowę.  

 
22. Każdą wycieczkę rozpoczynamy i kończymy na terenie szkoły, chyba, że rodzic, prawny opiekun 

odbierze dziecko wcześniej.  
 

23. Planując podróż należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy: 
 

    1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać: 
- wg normy 9 godzin, 
- przedłużony - 10 godzin 2 razy w tygodniu. 

 
2. Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać: 

- w tygodniu 56 godzin, 
- w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin. 

 
3. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy to 4 godziny 30 minut. 
 
4. Przerwa w prowadzeniu pojazdu wynosi, co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, 
    co najmniej 30 minut. 
 

     5. Dzienny okres odpoczynku - norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym 
    okresie. 
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IV. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki : 

     Kierownik wycieczki: 
1) opracowuje program i regulamin wycieczki, 
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem, 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 zapewnia 
     opiekę i bezpieczeństwo uczniom, 
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 
     apteczkę pierwszej pomocy, 
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie, noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki, 
8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 
10) dokonuje podsumowania, rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu                   
      i informuje o tym dyrektora szkoły oraz rodziców. 
11) informuje kierowniczkę świetlicy o terminie wycieczki i jej uczestnikach, którzy korzystają                              
z obiadów szkolnych 

 
     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. 

 

          Czynności organizacyjne przed wyjazdem na wycieczkę: 

1) kierownik/wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem wycieczek  i odnotowuje 
to w dzienniku lekcyjnym, 

2) kierownik zobowiązany jest zapoznać opiekunów ze stanem zdrowia uczestników wycieczki 
(choroby, urazy, dolegliwości, zalecenia lekarza), 

3) kierownik zobowiązany jest przedłożyć pełną dokumentację dyrektorowi szkoły co najmniej trzy 
dni przed wyjazdem na wycieczkę, 

4) sprawdzić obecność wyjeżdżających uczniów według listy, 

5) upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty, 

6) sprawdzić, czy osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną przyjęły stosowne leki, 

7) dopilnować umieszczenia bagażu i rozmieszczenia uczestników wycieczki w autokarze, 

8) ustalić, gdzie znajduje się podręczna apteczka, 

9) w razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowcy, należy 
wezwać policję. 

10) W sytuacji, gdy kierowca łamie zasady bezpieczeństwa (np. przekracza dozwoloną prędkość, 
rozmawia przez telefon komórkowy) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę. 



 5

 

Czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki: 

1) w czasie podróży: 

a) autobus przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, powinien być 
oznakowany (tablice umieszcza się z przody i z tyłu autokaru), 

b) opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach autokaru ( z przodu i z tyłu autobusu), 

c) jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca, jaki i uczestnicy 
wyjazdu muszą mieć pasy zapięte, 

d) obowiązuje zakaz przemieszczania się uczniów po autokarze w czasie jazdy, wychylania się przez 
okno, stawania na siedzeniach, opierania się o drzwi, 

e) obowiązuje zakaz otwierania drzwi i wyrzucania przedmiotów przez okno autokaru, 

f) przejścia w autokarze muszą być wolne (bagaże powinny być umieszczone na półkach lub              
w bagażniku) 

2) w czasie postoju: 

a) postoje autobusu należy organizować na oznakowanych parkingach, 

b) pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni, 

c) zakazuje się  wchodzenia na jezdnię i przechodzenia na drugą stronę, 

d) obowiązuje przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas pobytu              
w miejscu żywieniowym, 

3) podczas pobytu w miejscu noclegowym: 

a) przestrzeganie zasad higieny osobistej, 

b) zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z dostępnych urządzeń sanitarnych 
i sprzętu kuchennego, 

c) przestrzeganie czasu trwania ciszy nocnej, 

d) pełnienie całonocnego dyżuru, 

e) sprawdzenie przed opuszczeniem miejsca noclegowego, czy pozostawiono ład 
i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń, 

4) podczas zwiedzania lub pieszej wędrówki na trasie: 

a) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w zwiedzanych obiektach, 

b) informowanie o miejscu i godzinie zbiórki ( obowiązuje punktualność ), 

c) przestrzeganie zasad ruchu drogowego ( między innymi dopilnowanie, aby grupa nie 
zajmowała całej szerokości chodnika ), 

d) dostosowanie tempa poruszania się do możliwości uczestników wycieczki, 

e) organizowanie postojów w czasie wędrówki na odpoczynek, posilenie się, załatwienie potrzeb 
fizjologicznych, 

f) zwiedzanie obiektów i obszarów chronionych odbywa się z przewodnikiem posiadającym 
uprawnienia do oprowadzania turystów na danym terenie. 
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V. Obowiązki uczestnika wycieczki : 

 
1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do : 

1) złożenia pisemnego oświadczenia rodziców organizatorowi wycieczki w określonym terminie, 

2) ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków 
atmosferycznych oraz zabrania aktualnej legitymacji szkolnej, 

3) punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki, 

4) przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, tj: 

a) poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika, 

b) przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym, 

c) zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków komunikacji, 

d) wsiadania i wysiadania z autokaru za zgodą nauczyciela, 

e) zajmowania w autokarze pozycji siedzącej i zapięcia pasów bezpieczeństwa, 

5) niezwłocznego informowania nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub złym 
samopoczuciu, 

6) przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się przy stole i zwiedzanych obiektach, 

7) pozostawienia w czystości miejsc, w których przebywa, 

8) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

9) przestrzegania czasu trwania ciszy nocnej, 

10) respektowania poleceń nauczyciela prowadzącego wycieczkę. 

 
2. Uczestnikowi wycieczki zabrania się : 

1) samowolnego oddalania się od grupy, 

2) korzystania z „atrakcji” nieprzewidzianych w programie wycieczki, 

3) utrudniania prowadzenia wycieczki ( spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe 
zachowanie się w stosunku do rówieśników oraz opiekunów wycieczki ), 

4) narażania własnego zdrowia i życia poprzez udział w tzw. „niebezpiecznych zabawach”, 

5) naruszania ciszy nocnej. 

 
3. Kary przewidziane za nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych. 

1) Poinformowanie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu ucznia i udzielenie mu kary nagany 
przez wychowawcę w obecności pozostałych uczniów tej klasy. 

2) Poinformowanie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu ucznia i udzielenie mu kary nagany 
przez dyrektora szkoły w obecności uczniów tej szkoły. 

3) Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia i obniżenie cząstkowej  
( tzn. w danym miesiącu ) oceny z zachowania. 



 7

4) Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia i obniżenie semestralnej / rocznej 
oceny z zachowania. 

5) Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami ucznia może zabronić mu uczestnictwa  
w kolejnej imprezie klasowej np. zabawie, dyskotece, ognisku. 

6) W przypadku, gdy uczeń sprawia szczególne trudności wychowawcze, kierownik wycieczki 
(wychowawca) może nie wyrazić zgody na jego udział w wycieczce. 

 
 
 
 
 
VI. ORGANIZACJA  KRAJOZNAWSTWA  I  TURYSTYKI W  SP NR 4  W  SANOKU. 

 
Liczba uczestników przypadająca na jednego opiekuna w różnych formach działalności 
krajoznawczo-turystycznej. 

Forma turystyki lub wypoczynku 
Optymalna liczebność grupy  
na jednego opiekuna 

 
1.Wyjście na lekcję w terenie ( okolice szkoły ) 
 
2.Wyjście na lekcję w terenie ( okolice szkoły , gdy w grupie są dzieci 

niepełnosprawne )  
 
3.Wyjście w teren w ramach zajęć wychowania fizycznego  
   ( okolice szkoły ) 
 
4.Wyjście na imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne odbywające się 

w Sanoku. 
 
5.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i przedmiotowe na terenie 

Sanoka ( w ramach przewidzianych dla klasy w danym dniu ilości 
zajęć dydaktycznych ). 

 
6.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i przedmiotowe na terenie 

Sanoka ( w ramach przewidzianych dla klasy w danym dniu ilości 
zajęć dydaktycznych, gdy w grupie są dzieci niepełnosprawne ) 

    
   30   ( wpis do zeszytu ) 
 
   15   ( wpis do zeszytu ) 
  
 
   30   ( wpis do zeszytu ) 
 
 
   30   ( wpis do zeszytu ) 
 
 
   30   ( wpis do zeszytu ) 
 
 
 
   15   ( wpis do zeszytu ) 
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7.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne do innych miejscowości 
    wynajętym autokarem. 
 
8.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne do innych miejscowości 

wynajętym autokarem, gdy w grupie są dzieci niepełnosprawne. 
 
9.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne do innych miejscowości , gdy 

grupa korzysta z publicznych środków lokomocji  ( MKS, PKP ) 
 
10.Wycieczki krajoznawczo-turystyczne w góry ( np. Bieszczady, Tatry, 

Pieniny, Góry Świętokrzyskie ) 
 
11.Biwaki i kuligi  
   (gdy w grupie są dzieci niepełnosprawne lub gdy dyrektor szkoły 

uzna, że ze względu na niski wiek dzieci mogą  wystąpić trudności     
w zapewnieniu opieki, należy przydzielić  dodatkowego opiekuna ). 

 
12. Wycieczki zagraniczne. 

    15  +  kierownik 
(obowiązuje karta wycieczki) 
 
    10  +  kierownik   
(obowiązuje karta wycieczki) 
 
    10  +  kierownik 
(obowiązuje karta wycieczki) 
 
    10  +  kierownik 
(obowiązuje karta wycieczki) 
 
    15  +  kierownik 
(obowiązuje karta wycieczki) 
 
 
 
    10  +  kierownik 

       

Regulamin opracował zespół w składzie:     

                                                                  przewodnicząca –  Lidia Indyk  ..................................................  

                                                                  członkowie – Krystyna Dżoń  ..................................................... 

                                                                                         Ewa Winnicka -Skierka ........................................ 

 

Konsultacja:  

                              społeczny inspektor pracy – Robert Ćwikła  .................................................................. 

 

 
 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
Forma:………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………          
Klasa: ……………….…………………………Termin::………………………………….  Ilość dni…………………….…………….         
Liczba uczestników: …………....……, w tym niepełnosprawnych: ………………………...………………………….                        
Liczba opiekunów: …………………………………….       

Kierownik ( imię i nazwisko ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Środek transportu ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie kierownika wycieczki / imprezy: 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia  i zdrowia powierzonych mej opiece 
dzieci oświadczam , że znane są mi przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na 
wycieczkach. 

      Oświadczam , że uczniowie i opiekunowie wycieczki zostali zapoznani z zasadami 
bezpieczeństwa oraz z programem , regulaminem , celem i trasą wycieczki. 

 

                                                                                                Kierownik wycieczki / imprezy 

                                                                                                              ( czytelny podpis ) 

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

Opiekunowie wycieczki / imprezy 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………….  

                                                                                                                                                     9                                                                                                          
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                                                           KARTA WYCIECZKI    
                                                                                         
Nazwa i adres szkoły: 
..................................………………………………….………....................................................................... 
 
............ ……………………………………………………….………………………………………………                          
 
Cele i założenia programowe wycieczki / imprezy: 
………………………….........……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………………………………. … 
 
……………...……………………….……………………………………….……………………………… 
 
………………………………………………………...…….……………………………………………… 
 
…………………………………… ……………………………………………………………………….. 
                        
 Trasa wycieczki  / imprezy: 
……………………………………….………………………………………………………………………
Forma:………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………                
 Klasa: ……………….…………………………Termin::……………………….   Ilość dni ……………..         
Liczba uczestników: …………....……, w tym niepełnosprawnych: ………………………........................                                                                                 
Liczba opiekunów: …………………..       
Kierownik ( imię i nazwisko ) 
………………………………………………………………………………. 
 
Środek transportu …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oświadczenie kierownika wycieczki / imprezy: 
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia  i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci 
oświadczam , że znane są mi przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na wycieczkach. 
      Oświadczam , że uczniowie i opiekunowie wycieczki zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa 
oraz z programem , regulaminem , celem i trasą wycieczki. 
 
                                                                                                Kierownik wycieczki / imprezy 
                                                                                                              ( czytelny podpis ) 
                                                                                                …………………………………... 
Opiekunowie wycieczki / imprezy 
 
………………………………………………. 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………….  
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Data, 
godzina 
wyjazdu  
i 
powrotu 

Miejscowość, 
długość trasy 
w 
kilometrach 

                      Szczegółowy program wycieczki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
                                                           OŚWIADCZENIE 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 
kierownik wycieczki: .............................................................................................................. 
opiekunowie wycieczki: 

1. .............................................................................................................................................................. 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                     ZATWIERDZAM: 
Sprawdzone pod kątem formalnym 
 przez koordynatora wycieczek szkolnych 
 w tym zgody rodziców 
                                                          
 ………………………………………                                                               …………………………… 
                                                                                                                              ( data i podpis dyrektora )                                          
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                                     LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI / IMPREZY 
 
 Klasa ..................................................... Termin ............................................................  
 
Oświadczenie kierownika i opiekunów wycieczki / imprezy: 
Oświadczam , że uczniowie i opiekunowie wycieczki zostali zapoznani z zasadami 
 bezpieczeństwa oraz z programem , regulaminem , celem i trasą wycieczki. 
 
                            Posiadam wszystkie zgody podpisane przez obojga rodziców 
Lp.                    nazwisko i imię                telefony do rodziców 

  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
  6   
  7   
  8   
  9   
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   
 16   
 17   
 18   
 19   
 20   
 21   
 22   
 23   
 24   
 25   
 26   
 27   
 28   
 29   
 30   
  
 
Kierownik wycieczki: …………………………………………………. 
                                          ( imię i nazwisko oraz podpis ) 
Opiekunowie:                                                                                                                 ZATWIERDZAM 
…………………………………………………… 
 
……………………………………………………                                        …………………………….                                
                                                                                                                             ( data i podpis dyrektora ) 
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                            OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW     
                                                                                             
 
Wyrażamy zgodę na udział syna / córki 
................................…………….................................................................................................    
                                                                             (imię i nazwisko dziecka )                                                                                                                                            
w wycieczce / imprezie do 
....................................…………….............................................................…………………....    
                                                                                       ( miejscowość)                                                       
 która odbędzie się w terminie 
.................................................................……………................................................................   
                                                                                             (data)                                    
 
 
Informacje o stanie zdrowia dziecka i zaleceniach lekarskich:  
b). zalecenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia  
 
…………………………………........................................……………………………………..    
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 c). zalecenia w zakresie wyżywienia:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………                                   
d). informacja o formie powrotu dziecka po zakończonej wycieczce:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………… ....................................................…………………...... ..............………………...                            
(czytelny podpis matki / prawnego opiekuna dziecka )        ( czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna dziecka) 
 
 
       Oświadczam , że zapoznałam /em się z wewnątrzszkolnym regulaminem dotyczącym zasad  
zachowania się i bezpieczeństwa na wycieczce oraz z programem , regulaminem , celem i trasą 
wycieczki.  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
.(czytelny podpis matki / prawnego opiekuna dziecka )        ( czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna dziecka) 
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Podział klasy ……….. na grupy wraz z opiekunami podczas wycieczki do …………………... 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
Opiekun grupy:                                                           Podpis: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Opiekun grupy:                                                           Podpis: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 
Opiekun grupy:                                                           Podpis: 
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                                                    OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, iż rodzice uczniów klasy ……… zostali zapoznani ze szczegółowym planem wycieczki 
poprzez edziennik w dniu ………………. i  przesłali potwierdzenie zwrotne o tym fakcie świadczące. 
 
                                                                                    ………………………………………… 
                                                                                    ( imię i nazwisko kierownika / opiekuna ) 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

                                 
                                 
                               OŚWIADCZENIE 
 
                Oświadczam , że rozliczyłam  / em się finansowo z wycieczki                    
szkolnej do ……………………………. , która odbyła się w dniu ……………... 
 
                                                                         …………………………………… 
                                                                        ( imię i nazwisko kierownika / opiekuna )  

 
 
 

 


