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Regulamin Wycieczek Szkolnych Krajowych i Zagranicznych 

w 

Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn 

Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 47 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze 
zm.).  
2. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.).  
3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 656 ze zm.)  
4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich ( Dz. U. z 2011r., Nr. 208, poz. 1241 ze zmianami)  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1055)  
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 października 2018 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2140) 
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014r w sprawie wzoru 
formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014r., poz.1650) 

 

§1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Wycieczki i inne wyjścia  oraz wyjazdy są  integralną częścią działalności statutowej 
szkoły. 

2. 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) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

kulturalnego, 
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 
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e) upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 
o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej, 

g) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,  w szczególności w ramach profilaktyki 
uniwersalnej, 

h) poznawanie  zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
3. Wycieczki oraz inne wyjścia i wyjazdy mogą być organizowane w trakcie roku 

szkolnego w ramach zajęć lekcyjnych i opiekuńczych, pozalekcyjnych lub 
pozaszkolnych. 

4. Wycieczki i imprezy powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych. 

5. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań  
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i 
umiejętności organizatorów. 

6. Wycieczka klasowa może być zorganizowana, jeżeli przynajmniej 80% uczniów 
zadeklaruje w niej udział. 

7. Wycieczki międzyoddziałowe mogą być zorganizowane, jeżeli udział w nich 
zadeklaruje przynajmniej 60% każdego z oddziałów. 

8. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 
wycieczki. 

9. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do karty 
wycieczki dołącza się listę uczestników wycieczki (załącznik nr 3), zawierającą imię i 
nazwisko ucznia oraz numer telefonu rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów 
podpisuje kierownik wycieczki.  

10. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne na zasadach jak w § 7. 
 

§2 

RODZAJE WYCIECZEK 

Krajoznawstwo i turystyka mogą odbywać się w następujących formach, zwanych 
wycieczkami: 

1. Wycieczki przedmiotowe – inicjowane, organizowane i realizowane przez nauczycieli 
w celu uzupełnienia programu nauczania z danego przedmiotu lub grupy 
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 jej w 
praktyce. 
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3. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od 
uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania 
się specjalistycznym sprzętem. 

 
§ 3  

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI I OPIEKUNÓW 

1. Kierownika i opiekunów wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników 
pedagogicznych.  

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

3. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 
osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora 
szkoły (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r).  

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

5. W przypadku wycieczki zagranicznej wymagana jest znajomość (przez kierownika 
wycieczki lub co najmniej jednego opiekuna) języka obcego na poziomie 
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.   

6. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:  
a) opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy, 
b) zapoznanie z regulaminem wycieczki rodziców/opiekunów ucznia oraz uczestników, 
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i przestrzeganie regulaminu 

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;  
d) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnienie warunków do ich przestrzegania;  
e) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom;  
f) nadzór nad zaopatrzeniem uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;  
g) zorganizowanie i nadzór nad transportem, wyżywieniem i noclegami dla uczniów i 

opiekunów wycieczki;  
h) podział zadań wśród uczniów;  
i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;  
j) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu i 

poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w 
szkole;  

k)  w czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik winien 
kontaktować się telefonicznie z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły informując o 
przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach. 
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l) w razie wypadku kierownik wycieczki lub opiekunowie zobowiązani są do 
postępowania zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa”, która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego regulaminu;  

m) jeżeli wycieczka organizowana jest przez biuro podróży, obowiązkiem kierownika jest 
dopilnowanie wpisu numeru koncesji biura na karcie wycieczki;  

n) kierownik wycieczki na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki przedkłada pełną 
dokumentację wycieczki dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły;  

o) kierownik wycieczki - po jej zakończeniu - zobowiązany jest do złożenia kompletu 
oryginalnych dokumentów do sekretariatu szkoły. 

 
§ 4 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  I OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS WYCIECZEK 

1. Na wycieczce o charakterze zajęć w terenie opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. 

2. Wyjście w teren poza budynek szkoły i boiska szkolnego, nauczyciel odnotowuje 
w rejestrze wyjść grupowych znajdującym się w sekretariacie szkoły. 

3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez 
korzystania ze środków lokomocji opiekę nad grupą nie przekraczającą 25 uczniów 
sprawuje co najmniej jedna osoba. 

4. Na wycieczce udającej się  poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji 
opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, na wycieczkach 
rowerowych 1 opiekun na 10 uczniów. 

5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych 
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m. n.p.m. mogą prowadzić 
wyłącznie przewodnicy turystyczni. 

6. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR i TOPR wszystkie wydarzenia 
turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do tych instytucji, co najmniej na 14 
dni przed terminem rozpoczęcia. 

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 
W razie gwałtownego załamania sie warunków pogodowych (szczególnie przy 
planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać. 

8. Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny 
odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego. 

9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 
przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać 
stan liczbowy uczniów. 

10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku. 

11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach. 

12. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat 
i posiadają kartę rowerową. Długość trasy wynosi do 50 km dziennie. Odległość od 
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roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami to co 
najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak 
zamontowany przy siodełku rowerowym. 

13. Zasady organizacji wycieczek kwalifikowanych określają stosowne przepisy, które 
winny być przestrzegane. 

14. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do 
przewozu osób pojazdy. 

15. Uczestnicy wycieczek muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Jeśli nie są ubezpieczeni przez szkołę należy żądać zaświadczenia o takim 
ubezpieczeniu od rodzica lub opiekuna uczestnika wycieczki. 

16. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 
wypadek, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 
wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

§ 5 

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, stanowiącego  zał. 5  lub szczegółowego regulaminu opracowanego na 
potrzeby danej wycieczki/imprezy. 
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§ 6  

FINANSOWANIE WYCIECZEK  

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika 
wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub 
innych źródeł.  

3. Rodzice deklarując udział dziecka w wycieczce są zobowiązani do wpłacenia zaliczki. 
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.   
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych 

z nią związanych.  
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania 

nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy 

wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydane przez uprawnione do danego rodzaju 
działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach 
mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika 
wycieczki oraz wszystkich opiekunów.  

9. Kierownik wycieczki dokonuje rozliczenia finansowego w terminie 14 dni po jej 
zakończeniu i informuje o tym dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców uczniów.  

10. Wzór rozliczenia wycieczki stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
 

§ 7  

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 

1.  Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których 
mowa w § 1 pkt 10.  

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża 
dyrektor/wicedyrektor szkoły po poinformowaniu organu prowadzącego i organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny.  

3. Informację, o której mowa w ust. 2. stanowi karta wycieczki.  
4. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  

5. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnego bezpieczeństwa, przy określeniu 
liczby opiekunów, obowiązują te same zasady przy organizowaniu wycieczek 
zagranicznych, jak w przypadku wycieczek krajowych. 
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§ 8 

 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 wywiesza w pokoju nauczycielskim. 
3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej 

uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 
4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen 
z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

5. W sprawach nie uregulowanych 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. 
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Załącznik 1 do Regulaminu wycieczek  
 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem  
 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)  

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

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

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

Trasa wycieczki (imprezy): 

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

Termin ............................................. ilość dni................................ klasa/grupa .…................... 

Liczba uczestników ................................ 

Kierownik (imię i nazwisko) ........................................................................ 

Liczba opiekunów: ................       Środek lokomocji …….............................. 

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki ............................................ 

 

Oświadczenie 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy) 

 (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

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

2. ........................................................ ............................................................. 

 

 Kierownik wycieczki (imprezy) .............................................................. 

       /podpis/ 
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Załącznik 2 do Regulaminu wycieczek  
 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

Data i godz. 
wyjazdu 

Ilość km Miejscowość Program 
Adres punktu 
noclegowego i 
żywieniowego 

     

      

Zatwierdzam     ……………………………………………
 

 

(podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik 3 do Regulaminu wycieczek  
 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ 
 

dnia ......................................................... 

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej - …………………………………….…… 
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Adres rodziców ucznia Numer telefonu rodzica 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      
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22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

 

 

            

 Zatwierdzam     …………………………………………… 

(podpis kierownika wycieczki)
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       Załącznik 4 do Regulaminu wycieczek 

 
ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY 

 

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………….. zorganizowana w dniu ..…………...................…  

I. Dochody 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób …........……. x koszt wycieczki ……………………. = ………………….………. zł. 

2. Inne wpłaty ………………………………………………… 

Razem dochody: ……………………….…………………… 

II. Wydatki 

1. Koszt wynajmu autobusu: ………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ……………… 

IV. Pozostała kwota w wysokości ……………………zł  

................................................................................................... 
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.) 

             

 

Rozliczenie przyjął:…………………………………………………………….. 

                                                                                        (data i podpis dyrektora szkoły)   
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        Załącznik 5 do Regulaminu wycieczek 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 

I. ZASADY OGÓLNE 

1.  Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 
a) Przyjść na zbiórkę punktualnie. 
b) Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników. 
c) Zgłaszać wszelkie niedyspozycje opiekunowi, zabrania się zażywania leków bez 

wiedzy opiekuna.  
d) Zabrać dokumenty (legitymacja, ubezpieczenie itp.) wymagane w podróży. 
e) Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
f) Zachować zasady bezpieczeństwa podczas wszystkich organizowanych zajęć 

dydaktycznych, rekreacyjnych i sportowych.  
g) Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
h) Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w 

innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
i) Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 
j) Zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (muzeum, kino, autobus itp.) 
k) Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
l) Bezwzględnie przestrzegać zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

środków odurzających. 
 
II. TRANSPORT 
 
1. Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu:  

a) uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez kierownika wycieczki;  
b) w czasie jazdy autokarem uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, 

nie wstają z nich podczas jazdy;  
c) zabrania się blokowania zamków, samowolnego otwierania drzwi i okien w czasie 

podróży, wychylania się przez okna;  
d) zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania 

przedmiotami;  
e) w środkach transportu należy zachować ład i porządek;  
f) wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi; 
g) stosujemy się do poleceń kierowcy oraz wychowawców, dotyczących bezpieczeństwa 

przejazdu.  
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III. ZWIEDZANIE 
 
1. Zasady zachowania się w czasie zwiedzania obiektów publicznych:  

a) podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykamy 
eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela;  

b) nie oddalamy się od grupy, chyba, że nauczyciel pozwala zwiedzać indywidualnie; 
c) w zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie 

siadamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  
 

IV. NOCLEGI 
 
1. Zasady zachowania się w obiektach noclegowych:  

a) uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad ciszy nocnej i regulaminów 
obowiązujących w ośrodku oraz tych ustalonych z opiekunami wycieczki; 

b) w sanitariatach utrzymują idealną czystość; 
c) za wszelkie zniszczenia  odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice dziecka; 
d) każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój  

i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 
 
V. POZOSTAŁE 
 

1. Sprzęty elektroniczne, aparaty fotograficzne, uczniowie zabierają na własną 
odpowiedzialność i korzystają z nich we właściwy sposób uzgodniony z opiekunem. Za 
ewentualne zgubienie lub zniszczenie tych urządzeń opiekunowie nie ponoszą 
odpowiedzialności. 

2. Uczeń może zabrać telefon komórkowy w przypadku, gdy będzie on służył mu 
wyłącznie jako aparat fotograficzny i nie będzie wyposażony w kartę SIM. W 
przypadku, gdy uczeń zabierze ze sobą telefon komórkowy, zobowiązany jest do 
oddania go nauczycielowi w depozyt na czas zaplanowanych zajęć podczas wycieczki i 
ciszy nocnej. 

3. Na wycieczce obowiązuje Kodeks Rahna, statut szkoły oraz regulamin szkoły. 
4. Osoba, która w sposób rażący łamie regulamin, decyzją wychowawców oraz 

kierownika wycieczki może w każdym momencie zostać oddalona z miejsca wycieczki.  
5. Uczestnicy wycieczki potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z 

regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zasad w nich zawartych. 
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Załącznik 6 do Regulaminu wycieczek  
 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

 DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI 

I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PODRÓŻY 

1. Wezwać policję, aby dokonać sprawdzenia stanu technicznego autokaru i stanu 
trzeźwości kierowców. 

2. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy. 
3. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (np. 

legitymacja szkolna). 
4. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania 

środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą 
zaordynowane przez lekarza leki. 

5. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenie uczestników wycieczki 
na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. 

6. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia 
bezpieczeństwa. 

7. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, 
woreczki foliowe do utrzymania czystości. 

 II. CZYNNOŚCI W TRAKCIE PODRÓŻY 

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki: 
a) przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej; 
b) blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w 

czasie podróży. 
2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną 

na spożycie posiłku,  toaletę i przewietrzenia autokaru. 
3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom 

wycieczki wchodzenia na jezdnię, przechodzenia na drugą stronę jezdni. 
4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność. 

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZONYM POSTOJU 

1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy 
pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń. 

IV AWARIA POJAZDU 

1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować 
uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego 

numeru telefonu komórkowego – 112. 
 


