
                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr7 z dnia 23 czerwca 2014r.
Dyrektora ZSS w Czerwionce - Leszczynach

REGULAMIN ORGANIZACJI

WYCIECZEK

I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY



PODSTAWA PRAWNA

Podstawę opracowania regulaminu stanowią przepisy prawne zawarte w: 

1. Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  8 listopada  2001 r.
„W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa  i turystyki." (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

2. Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002 r.
„W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach
i placówkach” (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69) (z późn. zm.).

3. Rozporządzeniu  Ministra  Sportu  i  Turystyki  z  dnia  4  marca  2011 r.  „W sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek” (Dz. U. Nr 60, poz. 302).

4. Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O usługach turystycznych" (Dz. U. z 2014r. Nr 223,
poz. 2268, z późn. zm.).

5. Ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r.  „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 2012 poz.
1137).

6. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. „W sprawie
szczegółowych  zasad  i  warunków prowadzenia  działalności  w dziedzinie  rekreacji
ruchowej” (Dz. U. z 2001r, Nr 101, poz. 1095).

7. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie  „W  sprawie  warunków,  jakie  muszą  spełniać  organizatorzy
wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  a  także  zasad  jego  organizowania
i nadzorowania”  (Dz. U. z 2009 Nr 218 poz. 1696).

8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).

9. 18 1996r. „Ustawa o kulturze fizycznej” (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102,
poz. 1115).

10. Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  6  maja  1997  r.  „W  sprawie  określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,  kąpiących
się i uprawiających sporty wodne”  (Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358).

§ 1. ORGANIZACJA WYCIECZEK

§ 1.1. ZASADY OGÓLNE

1.Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 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) 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, 
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f) podnoszenie sprawności fizycznej, 
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 
ekologicznie, 
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 
i) przeciwdziałanie patologii społecznej, 
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
k) integracja zespołu klasowego, szkolnego.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 
przygotowania. W tym zakresie należy się kierować następującymi zasadami:

* uczniowie klas I-III – wycieczki przedmiotowe i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej 
okolicy, na terenie województwa śląskiego trwające nie dłużej niż 1 dzień (bez noclegu),

* Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum – wycieczki przedmiotowe i  turystyczno – 
krajoznawcze na terenie całego kraju, kilkudniowe z wyjątkiem wyższych partii Tatr, Babiej 
Góry, Karkonoszy.
5. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, 
w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 
6. 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. 
7.Uczniowie wymagający dodatkowej (szczególnej) opieki, nadzoru podczas wycieczki, o ile 
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach przy 
wsparciu swoich rodziców lub opiekunów oraz za zgodą wychowawcy (organizatora 
wycieczki).
8. Wycieczkę szkolną może przygotować każdy nauczyciel, pracujący w Zespole Szkół 
Specjalnych im. W. Sherborne, samodzielnie lub w porozumieniu z instytucją zajmującą się 
organizacją wycieczek. W drugim przypadku niezbędna jest umowa z organizatorem.
9. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię 
i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, 
którą zatwierdza dyrektor szkoły (karta wycieczki - załącznik nr 1).
10. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie 
wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dokumenty niezbędne w tym przypadku należy 
przełożyć dyrektorowi najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu. 
Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
11. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających 
się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga zgody rodziców lub ich prawnych opiekunów 
(załącznik nr 2, załącznik nr 8 ).
12. Kartę wycieczki wraz z imienną listą uczestników, regulaminem wycieczki, programem 
wycieczki, harmonogramem wycieczki, należy przedłożyć dyrektorowi do zatwierdzenia na 
tydzień przed terminem wycieczki, najpóźniej 3 dni przed wyjazdem. Zatwierdzenie karty 
wycieczki przez dyrektora lub wicedyrektora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 
przeprowadzenie. W przypadku zmian w wyżej wymienionych dokumentach zaistniałych po 
ich zatwierdzeniu, kierownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora.
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13. Nieobecność ucznia na lekcjach z powodu uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, 
zawodach sportowych itp. opiekun (organizator) wycieczki, imprezy zobowiązany jest w dniu
poprzedzającym wycieczkę, imprezę  przekazać nazwiska uczniów wychowawcy z prośbą
o odnotowanie.
14. Organizacja wycieczek/imprez szkolnych wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz
w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

§ 1.2. RODZAJE WYCIECZEK

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 
uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub 
przedmiotów pokrewnych, 
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników 
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym 
posługiwania się specjalistycznym sprzętem (rowerem). 
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, turnusy rehabilitacyjne.

§ 1.3. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 
krajoznawstwa i turystyki. 
2. Kierownikiem wycieczki przedmiotowej jest nauczyciel określonego przedmiotu; 
kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej jest wychowawca klasy lub inna, 
wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
-ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych
-jest instruktorem harcerskim
-posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 
kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 
3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla 
kierowników obozów wędrownych. 
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca 
uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
5. Niezbędne jest powierzenie obowiązków kierownika wycieczki/imprezy szkolnej
w przypadku wycieczki powyżej jednego dnia (załącznik nr 3). 
6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody 
dyrektora szkoły inna osoba pełnoletnia. Przynajmniej jednym z opiekunów na wycieczce 
powinien być nauczyciel. 
7. Kierownik nie pełni funkcji opiekuna.
8. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 
zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym 
porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie 
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planowanej wycieczki lub imprezy. 

§ 1.4. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Kierownik opracowuje harmonogram wraz z programem wycieczki/imprezy.
2. Kierownik zobowiązany jest do przygotowania karty wycieczki lub imprezy, w której 
zawarte są: harmonogram, program, imienna lista uczestników z przydzielonymi opiekunami, 
lista opiekunów oraz odnotowuje na karcie wycieczki nr Polisy  Ubezpieczeniowej. Jeśli nie 
wszyscy uczniowie są ubezpieczeni kierownik zobowiązuje rodziców uczniów do 
ubezpieczenia na czas wyjazdu (załącznik nr 1).
3. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników (załącznik nr 6).
4. Kierownik zobowiązany jest do zebrania informacji od rodziców/opiekunów bądź 
wychowawcy na temat stanu zdrowia uczniów (choroby przewlekłe, alergie, cukrzyca, 
epilepsja itp.) i przekazania tych informacji opiekunom.
5. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
6. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 
przestrzegania. 
7. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy oraz uzyskuje potwierdzenie poprzez 
podpisanie przez opiekunów specjalnego oświadczenia, które znajduje się na karcie wycieczki
(załącznik nr 1).
8. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 
pierwszej pomocy. 
9. Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników. 
10. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników. 
11. Kierownik wycieczki/imprezy przekazuje rodzicom / opiekunom pisemną informację 
zawierającą dane dotyczące wycieczki, numer kontaktowy, regulamin i harmonogram. Po 
zapoznaniu się z powyższą informacją rodzic/opiekun podpisuje zgodę na wyjazd i oddaje 
kierownikowi (załącznik nr 8).
12. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 
imprezy.
13. Kierownik może powiadomić policję, aby sprawdziła środek transportu. 
14. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 
zakończeniu. 

§ 1.5. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekun w szczególności: 
- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami - kierownik musi jasno oznaczyć, który 
opiekun odpowiada za konkretnych uczestników wycieczki,
- współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 
wycieczki lub imprezy, 
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
- nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
- sprawdza stan liczbowy uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca 
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
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- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci (załącznik nr 1).

§ 1.6. UDZIELANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły, wicedyrektor lub 
upoważniona przez niego osoba. 
2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego 
przedmiotu należy to zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy oraz odnotować fakt wyjścia
w „zeszycie wyjść” oraz przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 

§ 1.7. DOKUMENTACJA WYCIECZKI

1. Karta wycieczki, harmonogram wycieczki wraz z programem,  lista uczestników (załącznik
nr 1 ).  

2. Regulamin, harmonogram wraz z programem dla rodziców oraz zgoda podpisana przez 
rodziców/opiekunów (załącznik nr 8).

3. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia 
u dyrektora szkoły. 

4. Kierownik wycieczki posiada ze sobą oryginał karty wycieczki, ksero zostaje
w sekretariacie szkoły. Po powrocie oryginał karty wycieczki powracają do sekretariatu. 

§ 1.8. ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK

1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. 
2. Wycieczkę można przygotować samodzielnie lub też zlecić jej organizację w biurze 
podróży. Szkoła może też  współdziałać ze stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami, 
których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Liczba opiekunów powinna uwzględniać wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju 
psychofizycznego, stopień niepełnosprawności, potrzeby uczestników, szczególny nadzór 
wychowawczy nad grupą, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich 
będą się one odbywały.
4. Kierownik i opiekunowie wycieczki przebywają przez cały czas trwania wycieczki
z uczniami. Niedopuszczalny jest tzw. „czas wolny dla uczniów”.
5. W przypadku organizowania wycieczki kilkudniowej kierownik wycieczki zobowiązany 
jest poinformować rodziców o adresie pobytu (ewentualnie numer telefonu). Szczegółowe 
dane o noclegach, trasie, kierownik wycieczki pozostawia w sekretariacie szkoły.
6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, 
skąd uczniowie udają się do domu – samodzielnie lub pod opieką rodziców/opiekunów; 
uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do domu po godzinie 15 – tej odbierają rodzice lub 
opiekunowie; rodzic lub prawny opiekun ucznia może wyrazić pisemną zgodę na 
samodzielny powrót dziecka do domu z miejsca zakończenia wycieczki (załącznik nr 4).
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7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 
8. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. 
9. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się 
w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów 
prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem 
w niej ich dziecka (załącznik nr 2, załącznik nr 8).
11. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów. 
12. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi – stanów 
pogodowych narażających zdrowie i bezpieczeństwo jej uczestników. 
13. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 
14. W przypadku zaginięcia -uczeń ( uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu 
zaginięcia. 
a. Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, 
dyrektora szkoły, rodziców. 
b. Szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe 
schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców. 
15. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej 
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
16. Cykliczne zajęcia na krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach nie są wycieczką, tylko 
zajęciami dydaktyczno – wychowawczo - rewalidacyjnymi realizowanymi poza terenem 
szkoły – obowiązuje karta wyjść (załącznik nr 5 ).
17. Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne cenne przedmioty uczestnicy zabierają 
na własną odpowiedzialność. 

§ 1.9. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczucie,
c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota wycieczki 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) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
h) dbać o higienę i schludny wygląd,
i) nie oddalać się od miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
j) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać 
postanowień i regulaminów tych obiektów,
k) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
l) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
innych środków odurzających.

§ 1.10. FINANSOWANIE WYCIECZEK
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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 (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń oraz od 
sponsorów). 
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 
związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany 
z innych źródeł. 
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego 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. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora 
szkoły. 
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 wydawane 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, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 
20 % kosztów wycieczki. 

§ 2. ORGANIZACJA  WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY

1. Wyjście poza teren szkoły może odbywać się w ramach zajęć szkolnych i dotyczy 
wyjść na zawody sportowe, konkursy, przedstawienia, projekty filmowe, warsztaty, 
targi edukacyjne, prelekcje, wyjazdy na basen, lekcje w terenie, itp.
2. Opiekun wypełnia Kartę wyjść wraz z listą uczestników wyjścia, którą zatwierdza 
dyrektor szkoły (załącznik nr 5).
3. Zabrania się przewożenia uczniów samochodem osobowym.
4. Każde wyjście poza teren szkoły należy również odnotować w ” Zeszycie wyjść.”
5. Opiekun nadzoruje uczniów od momentu wyjścia ze szkoły, do momentu powrotu 
do szkoły.
6. Wyjście poza teren szkoły zaczyna się i kończy w szkole.

§ 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH
SZKOLNYCH I PODCZAS WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY

§ 3.1. Wycieczka autokarowa:
a. liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc,
b. miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),
c. przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca do siedzenia,
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d. kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz 
potwierdzenie sprawności technicznej autokaru, apteczkę pierwszej pomocy
i gaśnicę,

e. postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. 
na oznakowanych parkingach,

f. po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci,
g. obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno 

chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);
h. należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

§ 3.2. Wycieczka w góry:
a. odpowiedni  ubiór  – buty sznurowane,  kurtka (ze względu na zmienność  pogody

w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste
w plecaku,

b.  wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach
turystycznych.

c.  na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła,
d.  uczestnicy  wycieczki  ustawieni  są  w  ten  sposób,  że  na  początku  (za

przewodnikiem)  ustawione  są  osoby  słabsze  kondycyjnie,  a  na  końcu  osoby
najsilniejsze,

e.  na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub
przewodnik turystyki górskiej,

f. na  terenie  Parków  Narodowych  wycieczki  prowadzą  wyłącznie  upoważnieni
przewodnicy,

g. wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także
płeć uczestników – dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13
km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami; dla młodzieży starszej długość trasy
może ulec wydłużeniu,

h. na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca
noclegu,

i. należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

§ 3.3. Wycieczka nad wodę, wyjście na basen:
a.  uczestnicy wycieczki  nad  wodę lub  wyjść  na  basen  muszą  zostać  zaznajomieni  
z  zasadami  bezpiecznego  przebywania  nad  nią,  czyli  regulaminem  kąpieliska  
i ogólnymi zasadami dyscypliny nad wodą,
b. uczniowie mogą pływać tylko w obrębie strzeżonych kąpielisk i pływalni,
c.  uczącym się  pływać  i  kąpiącym się  należy zapewnić  stały nadzór  ratownika  lub
ratowników oraz ustawiczny nadzór opiekuna bądź opiekunów ze strony szkoły,
d.  podczas  wycieczek  zimowych  niedopuszczalne  jest  wchodzenie  i  urządzanie
ślizgawek na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Jest to zakaz
bezwzględny,  niezależnie  od  przypuszczalnego  lub  zmierzonego  stanu  grubości
pokrywy lodowej danego zbiornika wodnego,
e.  nauczyciele,  którzy  w  ramach  wycieczki  szkolnej  planują  korzystanie  przez
uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:
- zapoznać się z przepisami tych obiektów – regulaminami kąpieliska lub pływalni  
i egzekwować ich przestrzeganie
-  uzgodnić  z  kierownikiem kąpieliska  lub  pływalni  warunki  i  sposób  korzystania  
z kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom
- stosować regulamin kąpieli i plażowania. 
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§ 3.4. Wycieczka rowerowa: (regulamin wycieczki rowerowej – załącznik nr 7)
a. kierownik wycieczki rowerowej zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny roweru

każdego uczestnika wycieczki, przeprowadzić przed wycieczką instruktaż na temat
bezpiecznego  korzystania  z  dróg  publicznych  i  znajomości  podstawowych
przepisów ruchu drogowego,

b. w przypadku  stwierdzenia  złego  stanu technicznego  roweru  nie  można  dopuścić
uczestnika do wycieczki,

c. liczebność  -  2  opiekunów  na  grupę  6  uczniów  (zgodnie  z  prawem  o  ruchu
drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób),

d. wszyscy uczniowie  muszą  posiadać  kartę  rowerową,  kask i  sprawny technicznie
rower oraz odblaski,

e. prowadzący wycieczkę  jedzie  na początku,  za nim najsłabsi  w grupie,  następnie
pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,

f. tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
g. uczestnicy  wycieczki  jadą  jeden za  drugim jak najbliżej  prawej  krawędzi  drogi,

zgodnie z przepisami ruchu drogowego (nie wolno jechać obok siebie),
h. opiekun  wycieczki  posiada  apteczkę  pierwszej  pomocy  oraz  narzędzia  do

ewentualnej naprawy rowerów,
i. uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy,
j. wycieczki rowerowe nie mogą być prowadzone o zmierzchu.

§ 3.5. Przejazdy pociągami i autobusami komunikacji miejskiej:
a. opiekun musi przebywać z grupą w jednym miejscu w autobusie / w wagonie,
b. należy  zabronić  uczniom  opuszczania  wagonu,  przechodzenia  w  inne  miejsce

i wychylania się przez okna,
c. w  czasie  jazdy  i  postoju  pociągu  uczniowie  powinni  znajdować  się  na  swoich

miejscach siedzących,
d. bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje

szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
e. należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki znajdowali się w jednym pojeździe

lub  w  jednej  jego  części  (dotyczy  pociągu,  tramwaju,  metra),  znali  nazwę
przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali orientacyjny czas przejazdu lub
ilość przystanków do przejechania, 

f. po opuszczeniu pojazdu kierownik / opiekun sprawdza stan grupy.

§ 3.6. Zasady poruszania się z grupą w miastach:
a. przed  rozpoczęciem  zwiedzania  obiektu  lub  miasta,  każdy  uczestnik  musi  być

poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego,
aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiórki,

b. w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni
tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią,
a drugi, idąc na końcu, zamykał ją,

c. opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,
d. obaj  opiekunowie  powinni  poruszać  się  w  granicach  wzajemnego  kontaktu

wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,
e. prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się

zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
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f. szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię,
należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa
przekroczyła jezdnię razem,

g. w  ciągu  ostatnich  kilku  lat,  władze  niektórych  miast  wprowadziły  obowiązek
korzystania z usług miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten
należy uwzględnić, przygotowując wycieczkę szkolną.

§ 3.7. Wycieczka piesza, np. do lasu:
a. w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
b. uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków 
atmosferycznych,
c. w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo,
ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom – dwójkami, poza miastem chodzimy wyłącznie 
po drogach o bardzo małym ruchu,
d. w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków 
narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach,
e. opiekun powinien znać teren,
f. przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się 
po drogach i po lesie, 
h. należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 § 4. 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 dyrektorowi i wywiesza w pokoju 
nauczycielskim w odpowiednim miejscu.
3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 
4. Udział uczniów w wycieczce wymaga zgody wychowawcy, a uczniów sprawiających 
szczególne trudności wychowawcze wychowawcy i dyrektora szkoły.
5. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych 
i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą 
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych 
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
7. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie wycieczki zobowiązani są zapoznać się 
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych 
stanowiących podstawę jego opracowania. 
9. W przypadku nagannego zachowania ucznia w trakcie wycieczki kilkudniowej rodzic 
zobowiązany jest osobiście, na własny koszt odebrać dziecko. Nie przysługuje mu zwrot 
kosztów poniesionych za zorganizowanie wyjazdu.
10.W przypadku rezygnacji z wycieczki na dzień przed planowanym wyjazdem lub w danym 
dniu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
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REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY został 
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1 –KARTA WYCIECZKI, LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
I HARMONOGRAM WYCIECZKI

KARTA WYCIECZKI / IMPREZY
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 

im. Weroniki Sherborne w Czerwionce – Leszczynach

Numer polisy………………………………………………………………………….
Cel i założenia programowe wycieczki / imprezy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Trasa wycieczki / imprezy
………………………………………………………………………………………………………………………
Termin ………………………….. ilość dni …………………… klasa……………..

Liczba uczestników …………………………………………………………………..

Kierownik wycieczki …………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr zezwolenia)

Liczba opiekunów …………………………………………………………………….

Środek lokomocji ……………………………………………………………………..

Planowana godzina i miejsce wyjazdu ………………………………………………

Planowana godzina i miejsce powrotu ………………………………………………

OŚWIADCZENIE   
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci młodzieży. Znam zakres obowiązków kierownika oraz opiekuna wycieczki.

Opiekunowie wycieczki / imprezy:
……………………………………..

Imię i nazwisko, podpis
…………………………………….. ………………………………………

Imię i nazwisko, podpis  Imię i nazwisko kierownika, podpis
……………………………………..

Imię i nazwisko, podpis

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY

Data i
godzina

Ilość km Miejscowość Program
Adres punktu noclegowego

i żywieniowego
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ZATWIERDZAM
……………………………………………………..

data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Lp. Imię i nazwisko Klasa Nr telefonu PESEL Adres
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.
31.
32.
33.
34.
35.
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36.
37.
38.
39.
40.

………………………………….. ……………………………………………
 Data i podpis kierownika wycieczki  Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

ZGODA

Zgadzam się na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

w ……………………………………………………………w dniu …………………………
wyjazd o godz.:…………………, powrót o godz.:……………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:

o Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w 
w/w wycieczce / imprezie

o Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na  udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, 
pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 
zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Czerwionka-Leszczyny, dn. ………………………… …………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

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

ZGODA

Zgadzam się na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

w ……………………………………………………………w dniu …………………………
wyjazd o godz.:…………………, powrót o godz.:……………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
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o Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w 
w/w wycieczce / imprezie

o Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na  udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, 
pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 
zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Czerwionka-Leszczyny, dn. ………………………… …………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 3 – POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA WYCIECZKI / IMPREZY 
SZKOLNEJ

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW 
KIEROWNIKA WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ

Powierzam Pani/u ………………………………………………………………………
(adres: …………………………………………… telefon …………………….numer dowodu 
osobistego: …………………......... wydanego przez …………………………………………)
pełnienie obowiązków KIEROWNIKA WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ 
organizowanej w dniach od………………………....... do ………………………………….. .

Jednocześnie przekazuję Panu/i uprawnienia do reprezentowania Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Weroniki Sherborne w Czerwionce - Leszczynach w sprawach związanych z organizacją 
wyżej wymienionej wycieczki / imprezy.

 …………………………….……

 Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT Z MIEJSCA ZAKOŃCZENIA 
WYCIECZKI

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z miejsca zakończenia wycieczki

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

(imię i nazwisko  rodzica /opiekuna )

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ……………………………………
 z miejsca zakończenia wycieczki ……………………… organizowanej w dniu …………... 
do miejsca zamieszkania ………………………………………………………………………

Czerwionka-Leszczyny, dnia ……………………………

 …………………………………………..
 podpis rodzica/ prawnego opiekuna

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

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z miejsca zakończenia wycieczki

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

(imię i nazwisko  rodzica /opiekuna )

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ……………………………………
 z miejsca zakończenia wycieczki ……………………… organizowanej w dniu …………... 
do miejsca zamieszkania ………………………………………………………………………
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Czerwionka-Leszczyny, dnia ……………………………

 …………………………………………..
 podpis rodzica/ prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 5 – KARTA WYJŚĆ, LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA

KARTA WYJŚĆ

(dotyczy wyjść na zawody sportowe, konkursy, przedstawienia, projekty filmowe, warsztaty, 
targi edukacyjne, prelekcje, wyjazdy na basen, lekcje w terenie itp.)

Data/godzina

Cel

Miejsce

Planowany czas
wyjścia

Środek lokomocji

Trasa przejścia

Klasa/grupa

Liczba uczniów

Imię i nazwisko
opiekunów,

czytelny podpis

Oświadczam że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów 
dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia z młodzieżą

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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Pieczęć szkoły                                             Zatwierdzam

…………………………………

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA

Lp. Imię i nazwisko ucznia Telefon kontaktowy Uwagi
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………………………………….
Data i podpis opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 6  – PRZYKŁADOWY REGULAMIN WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ

Regulamin wycieczki / imprezy szkolnej dla uczniów

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 
mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Swoim zachowaniem nie 
przynosić wstydu rodzicom i opiekunom.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów 
lub przewodników. 
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób, być koleżeńskim
i uprzejmym.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 
9. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i godnie reprezentować 
szkołę.
10.Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać 
opiekunom.
11. Za sporządzone zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu uczestnik/prawny opiekun  ponosi 
koszty. 
12. Zgłaszać opiekunowi złe samopoczucie.
13. Stosować się do zakazu posiadania i stosowania jakichkolwiek używek (papierosów, 
napojów alkoholowych i innych używek. 
14. Odpowiednio dobrać strój na wycieczkę  / imprezę uwzględniający warunki pogodowe.
15. Na wycieczkę zabrać tylko rzeczy niezbędne – rzeczy cenne (telefon komórkowy, 
biżuteria) uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność.
16. Podczas jazdy autokarem zabrania się: spacerowania między rzędami siedzeń, wstawania 
z siedzeń i klękania na nich, zanieczyszczania pojazdu, otwierania okien.
17.  Podczas  postoju  autokaru  nie  wolno:  wychodzić  na  drogę,  zaśmiecać  miejsca
postoju.  
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Zapoznałem (-am) się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania
go na wycieczce do…………………………. w dniach…………………………………

Lp. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki Data Podpis

Powyższy regulamin należy uzupełnić o szczegółowe zapisy w zależności od rodzaju 
wycieczki.
ZAŁĄCZNIK NR 7 – REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Regulamin wycieczki rowerowej

1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
2. Każdego  uczestnika  obowiązuje  znajomość  przepisów  ruchu  drogowego  i  ich

przestrzeganie.
3. Wskazane aby każdy uczestnik posiadał kartę rowerową, kask i sprawnie technicznie

rower.
4. Zgodnie  z  przepisami  ilość  rowerzystów  jadących  w  zwartej  grupie  nie  może

przekraczać 15.
5. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
6. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba.
7. Odległości  między  rowerami  powinny  być  takie,  aby  możliwe  było  bezpieczne

hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5.
8. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy,  wybiera drogę i nie można go

wyprzedzać.
9. O  zmęczeniu  lub  słabym  samopoczuciu  każdy  uczestnik  powinien  poinformować

kierownika.
10. Podczas  jazdy  w  lesie  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  gałęzie  i  wystające

korzenie.
11. Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę

ze względu na kleszcze.
12. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
13. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
14. Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych, sakralnych.
15. Nie  wolno  spożywać  alkoholu  ani  innych  środków  mogących  zagrozić  zdrowiu,

bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty:  legitymację szkolną,

kartę rowerową.
17. Będąc  ostatnim  w  szyku  należy  ostrzegać  jadących  z  przodu  o  nadjeżdżających

pojazdach.
18. Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego

zamieszkania.
19. Za  nieprzestrzeganie  powyższego  regulaminu  będą  wyciągnięte  odpowiednie

konsekwencje.                    
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Zapoznałem (-am) się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania go na wycieczce
do…………………………. w dniach…………………………………

Lp. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki Data Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 8 – REGULAMIN WYCIECZKI/IMPREZY, HARMONOGRAM DLA RODZICÓW, ZGODA 

REGULAMIN WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ

Nazwa wycieczki / imprezy……………………………………………………………………..
Organizowanej w dniu ………………………wyjazd o godz. ………powrót o godz.…………
Numer telefonu kontaktowego……………………………………………
Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem 
wycieczki i zobowiązało się do jego respektowania. 

 
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Swoim zachowaniem nie przynosić wstydu 
rodzicom i opiekunom. Godnie reprezentować szkołę.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników. 
3. Nie oddalać się samowolnie od grupy.  
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, 
w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób, być koleżeńskim i uprzejmym.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 
9. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i godnie reprezentować szkołę.
10.Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać opiekunom.
11. Za sporządzone zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu uczestnik/prawny opiekun  ponosi koszty. 
12. Zgłaszać opiekunowi złe samopoczucie.
13. Stosować się do zakazu posiadania i stosowania jakichkolwiek używek (papierosów, napojów alkoholowych 
i innych używek. 
14. Odpowiednio dobrać strój na wycieczkę  / imprezę uwzględniający warunki pogodowe.
15. Na wycieczkę zabrać tylko rzeczy niezbędne – rzeczy cenne (telefon komórkowy, biżuteria) uczestnik 
zabiera na własną odpowiedzialność.
16. Podczas jazdy autokarem zabrania się: spacerowania między rzędami siedzeń, wstawania z siedzeń 
i klękania na nich, zanieczyszczania pojazdu, otwierania okien.
17. Podczas postoju autokaru nie wolno: wychodzić na drogę, zaśmiecać miejsca postoju.

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY

Data Ilość km Miejscowość Program
Adres punktu noclegowego

i żywieniowego
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Czerwionka-Leszczyny, dn. …………………….. ………………………………….
Imię i nazwisko kierownika, podpis

ZGODA
Zapoznałem  się  z  regulaminem  i  harmonogramem  wycieczki/imprezy  szkolnej  i  wyrażam zgodę  na  udział
mojego dziecka ………………………………………… w wycieczce/imprezie……………………..……………
w dniu ………………………
Jednocześnie oświadczam, że:

o Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w w/w wycieczce / imprezie 
szkolnej

o Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na  udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia.

Data……………………………………….. ………………………………………………..
        Podpis rodziców/opiekunów, numer telefonu

* niepotrzebne skreślić
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