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Zarządzenie Nr 81/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 07 grudnia 2018  r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek  w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. 2018.996), Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki ( Dz.U.2018.1055) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  

zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam regulamin wycieczek w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle z Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

§ 2 

 

 

Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. I. Łukasiewicza w Jaśle z Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

 1. Zasady ogólne 

 1) Wycieczki i inne formy turystyki są jedną z form działalności szkoły. 

 2) Przy organizowaniu i prowadzeniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice 

i uczniowie. 

2. Cele organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki: 

1) poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

2) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego; 

3) poznanie kultury i języka innych państw; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego 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 dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie,  

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

9) poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
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3. Formy krajoznawstwa i turystyki organizowane przez szkołę:  

Podział ze względu na charakter prowadzonych zajęć: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,  

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne 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) 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.  

Podział ze względu na miejsce pobytu: 

1) krajowe, 

2) zagraniczne. 

 

4. Kierownik wycieczki i opiekunowie 

1) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

2) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 

osoba niebędąca pracownikiem szkoły pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły.  

3) Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki 

przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. 

5. Zadania kierownika wycieczki 

1) Opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki. 

2) Skompletowanie dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły 

lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki. 

3) Określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników. 

4) Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki 

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 

5) Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie 

warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki. 

6) Określenie zadań dla opiekunów. 

7) Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprawny sprzęt 

i ekwipunek. 

8) Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy. 

9) Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów. 

10) Dokonanie podziału zadań wśród uczestników. 

11) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę. 

12) Dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania 

finansowego. 

13) Niezwłoczne poinformowanie o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce 

w trakcie wycieczki rodziców/opiekunów poszkodowanego, dyrektora szkoły, 

społecznego inspektora pracy.  
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6. Jest możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora 

szkoły.  

7. Obowiązki opiekuna 

1) Opieka nad uczestnikami wycieczki. 

2) Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

i wykonywanie zleconych przez niego zadań. 

3) Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4) Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań. 

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, wynikających z aktualnych 

potrzeb.  

8. Finansowanie wycieczek 

1) Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców 

lub innych źródeł. 

2) Rodzice uczniów biorących udział w wyciecze zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie finansowany jest z innych 

źródeł. 

3) Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie 

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

4) Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału 

w imprezie. 

5) Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych 

z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować 

dyrektora szkoły. 

9. Udzielenie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty 

1) Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły zatwierdzając kartę 

wycieczki (załącznik nr 1) 

2) Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego 

przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza 

teraz szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku 

lekcyjnym oraz wpisać do książki wyjść.  

3) Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien 

przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej 

karty wycieczki (z których jeden pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi 

zabierany jest na wycieczkę).  

4) Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce 

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz numer telefonu rodziców/opiekunów  

ucznia. 

5) Kierownik wycieczki powinien uzyskać pisemne zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) (załącznik 2) na udział dzieci w wycieczce.  

10. Zasady bezpieczeństwa 

1) Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika 

wycieczki): 

a) Wycieczki przedmiotowe w tej samej miejscowości, w której znajduje się 

szkoła – 1 opiekun na odział z zastrzeżeniem p.2 

b) podczas wycieczek poza teren miejscowości, w której znajduje się szkoła  – 

1 opiekun na 15 uczniów z zastrzeżeniem p.2 
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c) podczas specjalistycznych wycieczek krajoznawczo- turystycznych – 

1 opiekun na 10 uczniów z zastrzeżeniem p.2 

2) W przypadku udziału w wycieczce uczniów niepełnosprawnych: 

a) 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych – dodatkowo jeden opiekun 

b) 1 – 2 uczniów niepełnosprawnych – stosownie do ich 

indywidualnych potrzeb  

c) Istnieje możliwość zwiększenia liczby opiekunów do dwóch 

w grupie uczniów niepełnosprawnych, jeśli znajduje się wśród 

nich uczeń wymagający indywidualnej opieki.  

  

3) Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.  

4) Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach 

parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad 

poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika. 

5) Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

6) Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem 

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

do punktu docelowego. 

7) Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

11. Postanowienia końcowe 

1) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą – wskazaną przez 

dyrektora.  

2) Listę tych uczniów, wychowawca przekazuje wychowawcy klasy  do której dołączeni 

są uczniowie. 

3) Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej 

uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 

4) Sprawy nieregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu 

szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu.  

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 

22 stycznia 2018 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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Zał. nr 1 

KARTA WYCIECZKI 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły ........................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Cel wycieczki: 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Nazwa kraju
1)

/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. 
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PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa 

i trasa 

powrotna 

Szczegółowy 

program 

wycieczki od 

wyjazdu do 

powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego 

i żywieniowego 

oraz przystanki 

i miejsca 

żywienia 

     

     

     

     

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

......................................................... 1. ............................................................................. 

(imię i nazwisko oraz podpis) 2. ............................................................................. 

 
3. ............................................................................. 

 
4. ............................................................................. 

 
5. ............................................................................. 

 
6. ............................................................................. 

 
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

ZATWIERDZAM 

................................................................................ 
                                               (data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/) 
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Zał. nr 2 

 

Zgoda Rodziców 

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

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 
 

ucznia/uczennicy klasy ………………… Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi  im. I. Łukasiewicza w  Jaśle w Zespole  Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 
 

w wycieczce …………………………………………………………………………………… 
 

do ……………………………………………………………………………………………… 
 

w terminie ……………………………………………………………………………………… 
 

*środek lokomocji ……………………………………………………………………………… 

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału mojego dziecka w wyżej 

wymienionej wycieczce i zapewnienia mu bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki a domem. 

 

 
Jasło, dn. …………………    …..…………………………………... 

    popis rodzica/opiekuna 

 

_________________________ 

*Wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody na przekazanie danych osobowych mojego dziecka 

przez ZSM nr3 w Jaśle do firmy przewozowej/ubezpieczyciela w celu objęcia 

ubezpieczeniem NNW mojego dziecka na czas udziału w wycieczce szkolnej. Podanie danych 

jest niezbędne w celu objęcia ubezpieczeniem. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie 

przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody. 

Obowiązek informacyjny: 

Administratorem danych jest ZSM nr3 w Jaśle, ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło, tel. 13 4465885. 

Kontakt do IOD: iod@zsm3jaslo.pl  

Dane będą przetwarzane w celu objęcia ubezpieczeniem dziecka w wycieczce szkolnej 

na mocy Państwa zgody i zostaną przekazane do firmy realizującej na zlecenie szkoły usługę 

ubezpieczenia.  

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, następnie przez okres 

wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

Dostępu do danych, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały automatyzowanemu 

przetwarzaniu. 
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