
 
 
 
 

Regulamin wycieczek szkolnych  
w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach 

 
Podstawa prawna: 

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

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z dnia  

1 czerwca 2018r., poz. 1055). 
 

§ 1  
1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w trakcie roku 
szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub 
opiekuńczych, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy 
świątecznej.  
2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współpracować  
ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 
krajoznawstwo i turystyka.  
3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków

 kultury 

i historii; 
2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego,

 gospodarczego 

i kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;  
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy  

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody;  

6) upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej;  

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;  
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach praktyki 

uniwersalnej;  
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

4. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są w formie:  
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania  
w ramach jednego lub kilku przedmiotów,  

2) wycieczek turystyczno-krajoznawczych o charakterze interpersonalnym, w których 
udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 
posługiwania się sprzętem specjalistycznym, organizowanych w celu nabywania 
wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,  

3) specjalistycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w których udział nie 
wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 
sprzętem specjalistycznym, a program wycieczki przewiduje intensywna aktywność 
turystyczna, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.  

5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

6. Wymagana ilość uczestników co najmniej 90% klasy.   
 

 



 
 
 
 

§ 2  
1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań  
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 
2. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,  
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie (zezwolenie rodzica na udział  
w wycieczce, załącznik nr 3) 

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 . 
4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły/ wicedyrektor, zatwierdzając 
kartę wycieczki. 
5. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
6. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczniów biorących udział w wycieczce. 
(załącznik nr 2) 
7. Lista uczniów zawiera:  

a. imię i nazwisko ucznia,  
b. telefon rodzica lub rodziców ucznia. 

8. Listę uczniów podpisuje dyrektor / wicedyrektor szkoły. 

9. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym  

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie : celu 

wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów 

podczas wycieczki. 

10. W przypadku Zielonej Szkoły należy do karty wycieczki dołączyć szczegółowy 

program. 

11. Komplet  dokumentów  na  wycieczkę  należy  złożyć  do dyrektora/wicedyrektora  

w nieprzekraczalnym terminie 5  dni przed datą wyjazdu. 

12. W przypadku wyjazdu na „Zieloną Szkołę” dokumenty składane są w terminie 14 dni 

przed datą wyjazdu.   
 

§ 3 

1. W przypadku organizowania wycieczki poza granice kraju należy:  
1) poinformować organ prowadzący – Gminę w Wadowicach i Kuratorium Oświaty  

w Krakowie Delegaturę w Wadowicach o organizowaniu takiej wycieczki, 

2) do organów, o których mowa w pkt 1, należy złożyć tylko kartę wycieczki,  
3) 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,  

2. W grupie opiekunów wycieczki zagranicznej kierownik lub co najmniej jeden opiekun 
musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach 
tranzytowych i kraju docelowym. 

 
§ 4 

1.Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa 
jej uczestnikom.  
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik 
wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.  
3. Dyrektor szkoły/ wicedyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród 
pracowników pedagogicznych szkoły.  



 
 
 
 

4. W zależności od celu i programu wycieczki funkcję opiekuna może także pełnić osoba 
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły wyznaczona przez dyrektora/wicedyrektora 
szkoły. 
5. Dyrektor/wicedyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i 
opiekuna wycieczki. 
6. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa  
w §1 ust. 4 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać 
udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.    
7. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, 

którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka. 

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek w warunkach zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu uczestników (np. podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi). 

9. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

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

szkolnych mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z klasą wskazaną przez 

dyrektora/wicedyrektora.  
 

§ 5 
 

1. Zadania kierownika wycieczki: 

1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki;  
2) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem, regulaminem 

 i kosztami wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki;  
3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

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

zapewnienie warunków do ich przestrzegania;  
5) określenie zadań opiekunom wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom;  
6) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów w odpowiedni sprzęt, wyposażenie 

oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizowanie i nadzór nad transportem, wyżywieniem i noclegami dla uczniów 

i opiekunów; 
 

8) dokonywanie podziału zadań wśród uczniów;  

9) ustaleniu całodobowego dyżuru opiekuńczego;  
10) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki;  
11) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i poinformowanie o tym dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców 

(załącznik nr 5). Rozliczenia należy dokonać w ciągu 7 dni po powrocie. Rodziców 

należy poinformować na najbliższym zebraniu po wycieczce. Dyrektora/wicedyrektora - 

bezpośrednio po dokonaniu rozliczenia.  
 

§ 6 
 

1. Zadania opiekuna wycieczki:  
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami;  



 
 
 
 

2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki  

i przestrzegania jej regulaminu; 

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa powierzonych opiece uczniów; 

4) nadzorowanie wykonania przydzielonych uczniom zadań; 

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika; 

6) podporządkowanie się poleceniom kierownika, chyba, że są one niezgodne z prawem 

lub zagrażają bezpieczeństwu uczniów. W takiej sytuacji opiekun zobowiązany jest 

niezwłocznie o zdarzeniu poinformować dyrektora szkoły. 

 

§ 7 

1. Dokumentacja wycieczki zawiera:  
1) kartę wycieczki (załącznik nr 1) 
2) listę uczestników, której wzór stanowi załącznik nr 2  
3) pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów wraz z regulaminem (załącznik nr 3) 

4) pisemne potwierdzenie uczestników wycieczki o zapoznaniu się z regulaminem 

bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczce (załącznik nr 4)  
5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki zagranicznej od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia /zaznaczenie na liście uczestników 
wycieczki/  

6) podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki – po powrocie (załącznik nr 5)  

 

  
2. Planowany wyjazd uzgadnia się z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły przedstawiając 

termin, liczbę uczestników (wykazów uczniów z każdej z klas biorących udział w wycieczce) 

przed dokonaniem rezerwacji i wpłat zaliczki. 

 

§ 8 
  
1. Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno - 

krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo - opiekuńczej. 

Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków 

bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik  

i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić 

fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia choroby uczestnika wycieczki lub imprezy 

poprzez wezwanie lekarza. 

2. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo 

wszystkich uczniów, co pociąga za sobą konieczność stałego monitorowania przez niego 

zachowania uczniów w celu uniknięcia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych 

uczestników, w tym np. takie usytuowanie kierownika wobec grupy, aby w zasięgu jego 

wzroku znajdowali się wszyscy uczniowie podczas trwania wycieczki, natychmiastowe  

i konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania itd. 
 

§ 9  
1. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej 
miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być 
zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów.  



 
 
 
 

2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, 
powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów. 
3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami na wycieczki turystyczne powinien być zapewniony 
przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 10 uczniów. 
4. O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decyduje dyrektor/ wicedyrektor 
w porozumieniu z wychowawcą klasy, biorąc pod uwagę trudności wychowawcze w danej 
grupie.  
 

§ 10  
1. 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. 
2. Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić 
zgodę dyrektor szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 

Karta wycieczki  
 
Nazwa i adres przeszkolą/szkoły/placówki:……………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cel wycieczki: …………………………………………...................................................... 

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

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

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

... 

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

. 

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

. 

Nazwa kraju 1)  / miasto / trasa wycieczki : 

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

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

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

... 

Termin:  ......................................................................................................................... 

Numer telefonu kierownika wycieczki: 

……………………………………………………... 

Liczba uczniów : ..............................w tym uczniów niepełnosprawnych...................... 

Klasa:   ......................................................................................................................... 

Liczba opiekunów wycieczki: ...................................................................................... 

Środek transportu: ....................................................................................................... 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

1)  
Dotyczy wycieczki za granicą  



 
 
 
 

Program wycieczki  
 
Data i 
godzina 
wyjazdu  
oraz powrotu 

Długość 
trasy 
(w  km) 

Miejscowość 
docelowa i trasa 
powrotna 

Szczegółowy program 
wycieczki od wyjazdu do 

powrotu 
 

Adres miejsca 
noclegowego  
i żywieniowego 
oraz przystanki 
 i miejsca 
żywienia 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

     
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad 

bezpieczeństwa w czasie  wycieczki. 
 

 
 

Kierownik  wycieczki                                                Opiekunowie  wycieczki  

 

      
…………………………………………                           1. ………………………………………..................... 

 

(imię i nazwisko oraz podpis)                                                 

                                                                                           2.  …………………………………………............ 

 

 

                                                                           3…………………………………………………… 

. 

                                                                          

                                                                            4…………………………………………………….. 

 

                                                                          

                                                                             5……………………………………………………… 

 

                                                                                                         ( imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 
 
 ZATWIERDZAM  
 

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

                                                                                    (data  i podpis dyrektora szkoły)   



 
 
 
 

Załącznik nr 2 
(pieczątka  szkoły) 
 

 
LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI kl. ……. 

 

Wycieczka organizowana do ………………………….... ..        

w dniu ………………………………………………………………… 

Numer i nazwa polisy 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Klasa Nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

      ( podpis  wychowawcy)  ( podpis dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 

Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na wycieczkę  
 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki   ............................................................... 

w wycieczce szkolnej do ...................................................................................................... 

w dniach............................................................................................................. 

 Informuję iż zapoznałem /am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. 
 Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko. 
 W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. 
 Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do 

domu.  
 Aktualny numer telefonu kontaktowego: ……………………………. 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka  
 
Informuję, że syn/córka*: 

 choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby  

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

. 

 zażywa/ nie zażywa* na stałe leki  

     

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

 jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a)*  

     

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

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  

  

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

 inne uwagi  

     

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

 

………                                          …………………………………………………… 
            
data                                                                       czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 
 *   - niewłaściwe skreślić 
 

 



 
 
 
 

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach 
 

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. 
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. 
6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie. 
7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności 

współuczestników wyjazdu. 
8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki. 
9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych 

szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką. 
10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie 

jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz 
zwiedzania . 

11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować 
innych używek. 

12. Mieć przy sobie legitymację szkolną. 
13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych 

dolegliwościach i stosowanych lekach. 
 

Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 
z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad. 
W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną 
zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną 
natychmiast poinformowani o drastycznym złamaniu zasad zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

                                                                                            czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 4 

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach 
 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 
może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik 
wycieczki zobowiązany jest: 

14. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
15. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów 

lub przewodników. 
16. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
17. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na 

ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. 

18. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób. 
19. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie. 
20. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności 

współuczestników wyjazdu. 
21. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki. 
22. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych 

szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką. 
23. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie 

jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz 
zwiedzania . 

24. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować 
innych używek. 

25. Mieć przy sobie legitymację szkolną. 
26. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych 

dolegliwościach i stosowanych lekach. 
 

Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 
z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad. 
W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną 
zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną 
natychmiast poinformowani o drastycznym złamaniu zasad zachowania. 

Podpisy uczestników wycieczki: 

Lp. Imię i nazwisko Podpis  uczestnika 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 5  

Podsumowanie, ocena, rozliczenie wycieczki 

 

1. Wycieczka przebiegała zgodnie z programem. 

UWAGI: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ocena wycieczki 

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

3. Rozliczenie wycieczki 
 

PRZEWIDYWANY 
KOSZT 

(od osoby) 

WPŁACONO 
(od osoby) 

RZECZYWISTY 
KOSZT 

(od osoby) 

ZWROT 
(na osobę) 

DOPŁATA 
(od osoby) 

 
 
 
 

    

 

4. Wycieczkę rozliczył kierownik wycieczki. 

Wycieczkę rozliczyła Rada Klasowa Rodziców. 
(podkreślić właściwe) 

 
 
 
 
 
 
Data:        podpis 
            (kierownik wycieczki) 
     

 


