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Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki 

w Zespole Szkół nr 1 w Markach 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) 

  § 32 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. 

nr 6, poz. 69 ze zm.), 

 

§ 1 

1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Działalność ta obejmuje następujące formy: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane  i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienie  

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) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, 

fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych 

- zwanych dalej "wycieczkami". 

4.Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. W wycieczkach mogą uczestniczyć 

uczniowie z różnych poziomów klasowych. 

§2 

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności 

specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów 

wymaganych podczas wycieczki. 

2. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których 

istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

3. 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. 

§ 3 

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

2. Wzór karty wycieczki określa załącznik nr 1 do regulamin. 

3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i 

nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły. 

§ 4 

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w § 3 ust. 

1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 3 ust. 3; 

2) Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy 

nie wynika z odrębnych przepisów; 
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3) Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

§ 5 

1. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest 

wyrażana w formie pisemnej. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni , powinni przed  rozpoczęciem wycieczki pokryć koszty związane z 

udziałem w niej ich dziecka i opiekunów na wycieczce.  

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka na wycieczce, a następnie deklarację tę 

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

 

§ 6 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 

szkoły. 

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, 

kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

§ 7 

 Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki; 

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz 

informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie; 

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania; 

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje 

o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

 

§ 8 

 Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; opieka ma charakter ciągły 

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu; 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

§ 9 

 

 Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 
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§ 10 

 

1. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w 

razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

2. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

§ 11 

 

1. Dokumentacja wycieczki winna zawierać: 

1) kartę wycieczki, 

2) listę uczestników, 

3) pisemną zgodę rodziców z ew. potwierdzeniem wpłaty, 

4) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki( ew. nr polisy szkolnej), przy czym 

uczestnicy wyjazdu zagranicznego muszą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem od 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

2. Dokumentacja (oryginał) wycieczki jednodniowej winna być złożona w terminie co najmniej 2 dni 

przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, a wycieczki wielodniowej na co najmniej 4 dni przed jej 

rozpoczęciem. 

3. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora.  

4. Oryginał dokumentacji podpisany przez Dyrektora pozostaje w sekretariacie szkoły. Kopię karty 

wycieczki potwierdzonej za zgodność z oryginałem kierownik wycieczki zobowiązany jest mieć przy 

sobie w czasie wycieczki. 

 

§ 12 

1. Miejscem zawiązania i rozwiązania wycieczki  jest szkoła, chyba, że zmiana wynika z organizacji 

wycieczki i rodzice wyrażą zgodę na dostarczenie dzieci na miejsce zbiórki bądź ich odbiór. 

2. Uczniowi można zezwolić  na samodzielny powrót do domu, ale tylko wtedy, gdy rodzice wyrazili 

takie życzenie i złożyli przed wycieczką pisemne oświadczenie, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze do domu po zakończonych zawodach.  

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych 

mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.. Listę tych uczniów 

wychowawca przekazuje do Dyrektora szkoły 

4. Listy uczniów biorących udział w wycieczce i tych którzy pozostają w szkole nauczyciel wiesza w 

pokoju nauczycielskim. 

§ 13 

 

1. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 

2. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków zebranych na wycieczkę. 

 

§14 

 

1. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny, w obrębie Marek,  

1) na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne, powinien być zapewniony 

przynajmniej jeden opiekun dla 30 osób, 

 2) na zawody sportowe 1 opiekun na 10 osób 

2. Przy wyjeździe z uczniami poza Marki , powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 

osób. 

3. Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami na konkursy przedmiotowe, olimpiady powinien być zapewniony 

jeden opiekun na 10 osób. 

4. Przy wyjeździe autokarem bezpośrednio do kina lub na spektakl, powinien być zapewniony jeden 

opiekun na 20 osób. 

5. W wycieczkach zagranicznych na 10 uczniów powinien przypadać jeden opiekun. 



Strona 4 z 5 
 

6. Podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) oraz wycieczek w góry pow. 

1000m. n.p.m. jeden opiekun na 10 uczniów. 

7. Dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla grupy jeśli uzna to za konieczne ze względów 

bezpieczeństwa uczniów. 

8. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 

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

 

§15 

 

 

 
Przy organizacji wycieczek należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Wycieczka autokarowa: 

1) Pojazd przewożący zorganizowaną grypę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z 

przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej; 

2) W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z 

materiału odblaskowego; 

3) Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania 

dzieci i młodzieży. 

4) Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy 

i gaśnicę kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina 

odpoczynku; 

5)  Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 

pojazdów; 

6) Liczba uczestników wycieczki nie może przekraczać liczby miejsc siedzących w pojeździe; 

7) Przejście w autokarze musi być wolne; 

8) Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru; 

9) Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach; 

10) Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, 

siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia; 

11) Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy; 

12) Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach; 

13) Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na 

terenie specjalnych parkingów; 

14) W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania; 

 

2. Przejazdy pociągami: 

1) Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 

wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów; 

2) Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy – jak 

w przypadku przejazdu autokarem; 

3) Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna; 

4) W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących; 

5) Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne 

uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 

3. Zasady poruszania się z grupą w miastach: 

1) Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany 

harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił 

dotrzeć do miejsca zbiórki; 

2) 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; 

3) Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim; 

4) Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, 

aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy; 

5) Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie 

z przepisami ruchu drogowego; 

6)  Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, 
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że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem; 

7) W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy 

wycieczki: 

a. znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, 

metra), 

b. znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 

c. znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, 

d. posiadali ważne bilety na przejazd; 

4. Dodatkowe zasady: 

1)  Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu 

Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich 

uczestników wycieczki; 

2)  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; 

3) Szczegółowe, warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się 

i uprawiających sporty wodne określa rozporządzenie rady ministrów z dnia 6 maja 1997 roku (Dz. U. 

nr 57 poz. 358); 

4) Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

5) W przypadku zaginięcia: 

· w mieście – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, kierownik wycieczki powiadamia policję, 

dyrektora szkoły, rodziców. 

· na szlaku turystycznym – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko 

(miejsce), kierownik wycieczki powiadamia GOPR, dyrektora szkoły, rodziców. 

 

§16 

 
Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły 

oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

 

 


