
Załącznik nr 8 
do Statutu XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego w Warszawie 
 
 
  
 
 
 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 

 
§ 1. Zasady ogólne. 

1. Wycieczki krajoznawcze i turystyczne są integralną formą działalności dydaktyczno – 

wychowawczej lub opiekuńczej szkoły. 

2. 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) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego; 

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) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 
ekologicznie; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w 
ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 
okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.  
5. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych 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, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im warunki odpowiednie do 
specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

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

8. Wzór karty wycieczki określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

9. 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. 

10. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu 
należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie 
odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.  

11. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne.   

12. Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu wycieczki zagranicznej, przekazując kartę wycieczki; dyrektor 

szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w pkt. 9. 

13. Organizując wycieczkę zagraniczną należy zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce. 



14. W przypadku wycieczki zagranicznej kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun 

wycieczki zobowiązany jest znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewania się 

w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

15. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego 

szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

16. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, lub inne 
wyznaczone przez kierownika wycieczki miejsce, skąd uczniowie udają się do domu, chyba że 
rodzic w pisemnym oświadczeniu zadecyduje inaczej. 

17. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i 
sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

18. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

19. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów. 

 

§ 2. Rodzaje wycieczek. 

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

programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 
2) wycieczek  krajoznawczo-turystycznych 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”. 

 

§ 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 
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 

wyznaczona przez dyrektora szkoły, niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły. 

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 2 ust. 

1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

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

 

§ 4. Zadania kierownika 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. 

4. 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. 

 

§5. Obowiązki opiekuna. 

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami. 

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. 

  

§6.  Finansowanie wycieczek. 

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.  

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, otrzymają zwrot zadatku w takiej wysokości, aby nie podnosić kosztów pozostałych 
uczestników wycieczki.  

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić 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 przeprowadza kierownik wycieczki w terminie nieprzekraczającym 
dwóch tygodni od dnia zakończenia wycieczki, w przypadku powstania nadwyżki pieniądze 
zwracane są podmiotom, które dokonały wpłaty na wycieczkę.  

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. 

 

§7. Postanowienia końcowe. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej dla danego oddziału mają 
obowiązek uczestniczyć w zajęciach z oddziałem wskazanym przez dyrektora szkoły.   

2. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej 
uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.  

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

  
§8. Dokumentacja wycieczki. 

1. Karta wycieczki – załącznik nr 8.1. 

2. Jeden egzemplarze listy uczestników. 

3. Pisemna zgoda rodziców – załącznik nr 8.2. 

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 8.3. 

5. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia). 

6. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie 

finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 

7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 3, 5 winna być złożona w terminie 

minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia. 



                                                                                                    13.11.2018r. 

8. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia .............................................. 

 

 

 

                                                                                                           Zatwierdził 

 

  Warszawa, 13.11.2018r.                                                            /-/ mgr Cezary Serzysko 

.............................................     ........................................     .................................................... 
         (miejscowość, data)                               ( pieczęć szkoły)                        ( pieczęć i podpis dyrektora)  

 

Załączniki do regulaminu: 
 

1. Załącznik nr 8.1 – Karta wycieczki. 

2. Załącznik nr 8.2 – Pisemna zgoda rodziców. 

3. Załącznik nr 8.3 – Regulamin wycieczki dla uczniów. 

 

 
 



Załącznik nr 8.1.  
 

 

KARTA WYCIECZKI 
 
 
 

 

Nazwa i adres 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, godzina Długość trasy Miejscowość Szczegółowy Adres miejsca  

 wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa i trasa program noclegowego  

 powrotu  powrotna wycieczki i żywieniowego  

    od wyjazdu oraz przystanki  

    do powrotu i miejsca  

     żywienia  
       

       

       

       

       
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

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

(imię i nazwisko oraz podpis) 

2. …………………………………………….  

 3. ……………………………………………. 

 4. ……………………………………………. 

 5. ……………………………………………. 

 6. ……………………………………………. 
 (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 
 

 

ZATWIERDZAM 

 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora szkoły/placówki)



Załącznik nr 8.2. 

 

 

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................. w 

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

w dniu/w dniach ...........................................................  
Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie niezbędnych badań mojej córce/synowi w 
wypadku zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko. 

 

 

                                                                      ...................................................................... 
                                                                                                data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 



Załącznik nr 8.3. 

 

 

 
 

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW 

 
Przed wycieczką uczniowie potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście uczestników wycieczki 

(kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem). 

 
 

1. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu na wycieczce 
odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.  

2. Surowo zabrania się: 

1) oddalania poza teren miejsca pobytu bez zgody kierownika lub opiekuna grupy;  
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu zażywania narkotyków i innych środków 

odurzających, zarówno w trakcie podróży jak i na miejscu wycieczki;  
3) posiadania w/wym. używek.  

3. 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) godnie reprezentować swoim zachowaniem szkołę i postępować zgodnie z zasadami 

opisanymi w statucie szkoły;  
2) przestrzegać regulaminu danego obiektu i porządku dnia; 

3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych. 

4. Za naruszenie zasad regulaminu wycieczki uczeń może zostać ukarany zgodnie ze  

statutem szkoły.  
5. Wycieczka może być przerwana bez względu na poniesione przez młodzież koszty w 

przypadku:  
1) powszechnej niesubordynacji; 

2) zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze jej prowadzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


