
 

 

Regulamin wycieczek szkolnych 

Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 

 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności 

wychowawczej szkoły. 

 

2. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

 

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej, stopnia przygotowania. 

 

4. 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/. 

 

§ 2 

Zadania kierownika wycieczki 

 

1. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel szkoły lub osoba z 

zewnątrz mająca ukończony kursu organizatora wycieczek. Kierownik nie 

pełni funkcji opiekuna. 

 

2. Opiekunami wycieczki lub imprezy mogą być nauczyciele, rodzice - 

każda osoba pełnoletnia. 

 

3. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy: 

a) opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy, 

b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu 

wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

d) określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub 

imprezy, 



e) zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy, 

f) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla 

uczestników, 

g) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce, 

h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 

wycieczki lub imprezy. 

 

§ 4 

Zadania opiekuna wycieczki szkolnej 

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i 

harmonogramu wycieczki lub imprezy. 

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 

§ 5 

Zasady organizacji wycieczek 

 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa należy 

przestrzegać zasad BHP. Maksymalna liczba uczniów przypadających na 

jednego opiekuna:  

a) podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30 

b) podczas wycieczek poza jej terenem – 15 

 

2. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, 

potrzebę szczególnego nadzoru wychowawczego nad grupą, a także 

specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywały. 

 

3. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest 

parking przy Muzeum Kaszubskim (ul. Kościerska) lub inne miejsce 

uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły. 

 

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o 

zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie 

nieszczęśliwego wypadku. 

 



5. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po 

przybyciu do punktu docelowego. 

 

6. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć 

koszty związane z udziałem w niej ich dziecka. 

 

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

 

 

§ 6 

Obowiązki uczestników wycieczki 

 

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 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) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody 

opiekuna, 

i) nie oddalać się z 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. 

 

§ 7 

Finansowanie wycieczek 

 

1. 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. 

 



2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a 

następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie 

powstały z tego tytułu. 

 

3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w 

imprezie. 

 

§ 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, wychowawcę. 

 

2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika 

klasowego. 

 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i 

placówkach oświatowych. 

 

4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad 

przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z 

kryteriami ocen z zachowania zawartych w Ocenianiu 

Wewnątrzszkolnym. 

 

5. W przypadku naruszenia przez ucznia któregokolwiek punktu regulaminu 

wycieczki, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

dyrektora szkoły. W przypadku decyzji kierownika wycieczki o 

natychmiastowym odebraniu dziecka z wycieczki rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego przyjazdu na miejsce 

po dziecko. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych 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. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 września 2017r. 


