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Regulamin wycieczki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej                                                  

w Skierniewicach 

 
podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 

135 –10539 - Poz. 1516) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Rozporządzenie MEN z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw Nr 

98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) 
 

I. Zasady ogólne 

1. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, powinien byd 

zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 osobowej. Podczas korzystania z miejskich 

środków lokomocji opieka powinna byd zwiększona tak, by jeden opiekun był zapewniony dla grupy 

20 osobowej. Jeśli w wycieczce biorą udział dzieci niepełnosprawne liczbę opiekunów należy 

odpowiednio zwiększyd o jedną osobę. 

2. Przy wyjściu z uczniami poza obręb miejscowości, w której znajduje się szkoła, powinien byd 

zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów. Każdorazowo liczbę opiekunów należy zwiększyd o 

jedna osobę jeśli wymagają tego: stan zdrowia, niepełnosprawnośd uczestników wycieczki czy   

specyfika  zajęd, jakie będą się odbywad w trakcie wycieczki. 

3. Udział uczniów w wycieczkach wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów), z wyjątkiem 

wycieczek odbywających się w ramach lekcji. 

4. Kierownikiem wycieczki musi byd nauczyciel posiadający do tego uprawnienia. 

5. Program wycieczki, listę uczestników i opiekunów zatwierdza dyrektor. 

6. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzid listę obecności uczniów przed wyruszeniem z każdego 

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

7. Opiekunem wycieczki lub imprezy może byd nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, 

inna pełnoletnia osoba ( np. jeden z rodziców ucznia biorącego udział w wycieczce). 

8. W czasie trwania wycieczki uczniowie nie mogą ani na chwilę pozostad bez opieki. 

9. W przypadku turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakarskiej, rowerowej i innych jej form) na 

jednego opiekuna nie powinno przypadad więcej niż 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie 

przewidują mniejszej liczebności uczestników. 

10. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i 

rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą prowadzid tylko górscy 

przewodnicy turystyczni. 

11. Zabrania się wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

12.  Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w 

przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wy-

padków i kosztów leczenia. 
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13. Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz 

liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

II. Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej 

1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami władz oświatowych. 

2. Poinformowanie Dyrekcji Szkoły o planowanej wycieczce z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Uzyskanie od rodziców ( prawnych opiekunów) pisemnej zgody na udział ucznia w wycieczce z 

wyjątkiem wycieczek przedmiotowych organizowanych w czasie zajęd lekcyjnych. 

4.  Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty 

wycieczki. 

5. Zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki.  

6. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie 

nadzoru w tym zakresie. 

7. Zapoznanie z zasadami bezpieczeostwa oraz zapewnienie warunków do ich spełnienia przez 

wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakooczenia wycieczki. 

8. Określenie zadao dla opiekuna w zakresie realizacji programu, sprawowania opieki i przestrzegania 

zasad bezpieczeostwa jego podopiecznych. 

9.  Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i     ekwipunek. 

10.  Zapewnienie apteczki do udzielenia pierwszej pomocy. 

11. Zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki. 

12. Dokonanie podziału zadao wśród uczestników wycieczki.   

13. Zebranie od uczestników i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 

wycieczki. 

14.  Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakooczeniu. 

15. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) kierownik lub opiekun wycieczki może podad uczniowi 

lekarstwo. Lekarstwo  dostarcza  rodzic wraz z zasadami dawkowania. 

16. Wraz z opiekunem zapewnia uczniom bezpieczeostwo w czasie trwania wycieczki. 

 

III. Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej 

                  1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.  

                  2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 

                  3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym     

                        uwzględnieniem  zasad  bezpieczeostwa. 

                   4. Nadzorowanie wykonywania zadao przydzielonych uczniom. 

                   5. Wykonanie innych zadao zleconych przez kierownika. 
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 IV. Wycieczki zagraniczne 

1. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może byd osoba znająca 

język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach 

znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.   

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

 nazwę  kraju 

 czas  pobytu 

 program pobytu 

 imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 

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

 
V. Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki 

1. Wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom opiekuna. 

2. Wszyscy idą zwartą grupą, opiekun sam podejmuje decyzję czy  idzie z przodu, czy zamyka grupę  

( w zależności od oceny sytuacji). 

3. Tempo marszu jest dostosowane do możliwości najsłabszych członków grupy. 

4. Poza miastem, w przypadku braku chodnika, kolumna  porusza się prawym poboczem drogi lub szosy, 
z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat. Tylko w przypadku małej grupy porusza się ona lewym 
poboczem.  

5. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczad 4, pod warunkiem że 
kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. 

6.  Piesi w wieku do 10 lat mogą iśd w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby 
pełnoletniej.                                                                                                              

7. W warunkach ograniczonej widoczności kolumna musi byd oświetlona zgodnie z przepisami prawa. 

8.  Zabrania się: 

1)   Ruchu  po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły.                                                                           

2)    Ruchu  po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności.                                                                                                                                       
3)  Prowadzenia  po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. W warunkach 
ograniczonej widoczności kolumna musi byd oświetlona zgodnie z przepisami prawa. 

9. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy mechaniczne. 

10. W żadnym wypadku nie odłączamy się od grupy. 

11. W czasie wycieczki do miasta poruszamy się po chodnikach również zwartą grupą. 

12. Jezdnię przekraczamy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 
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VI. Zasady bezpieczeostwa w czasie korzystania ze środków komunikacji 

1. Jeden z opiekunów wsiada pierwszy i ustala kolejnośd zajmowania miejsc. 

2. Przed odjazdem należy sprawdzid listę obecności. 

3. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. 

4. Pierwszy z autokaru wysiada jeden z opiekunów i ustawia młodzież, zwraca uwagę, by uczniowie nie 

przebiegali przez jezdnię. 

5. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy. 

6. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar. 

 

VII. Na wycieczce przestrzegamy KARTY TURYSTY 

1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, poznawad kraj ojczysty. 

2. Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich i Ty jesteś za nie odpowiedzialny. 

3. Turysta – Twój przyjaciel; służ mu radą i pomocą! 

4. Zwiedź to, o czym czytałeś, przeczytaj o tym, co masz zwiedzid! 

5. Dopuśd naturę do głosu – nie hałasuj! 

6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastad! 

7. Ogieo i szkło – źródłem niebezpieczeostw. Uważaj! 

8. Alkohol – wrogiem turystyki, unikaj go na wycieczce! 

9. Zachowaj ostrożnośd – Twoja lekkomyślnośd zagraża Tobie i innym! 

10. Turysta  -  wszędzie  gościem; pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie! 

11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych! 

12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się! 

 

 


