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I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 996, 1000, 

1290 i 1669). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 967). 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1260, 

1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356). 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018  poz. 1025, 1104). 

5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241, z 2013 r. 

poz. 7, z 2018 r. 1115). 

6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 

wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. 2014 

poz. 1476). 

8. 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). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku                        

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                           

i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.). 

 

 

II. Cele organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki 

 

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 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. Upowszechnianie 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 profilaktyki 

uniwersalnej. 

9. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 

 

III. Termin organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki 

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. 

 



 

IV. Formy krajoznawstwa i turystyki organizowane w szkole 

 

1. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczyciela  w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo 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, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym 

środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 
 

3. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 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.  

 

 

V. Zasady organizowania wycieczek 

 

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

 

2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

 

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

wycieczki. 

 

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; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów; 

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; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy                   

na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym. 

 

5. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie 

pisemnej. 

 

6. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły (tym samym rodzic ucznia uczestniczący w wycieczce nie pełni funkcji 

opiekuna). 

 

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

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 



 

8. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik                               

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 

9. 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; 

dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

8) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

9) 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. 

 

10. Opiekun wycieczki: 

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. 

 

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

 

12. Zorganizowanie wyjścia grupowego lub wycieczki możliwe jest tylko i wyłącznie                                 

po dokonaniu wszelkich formalności i akceptacji dyrektora szkoły. 

W przypadku organizowania: 

1) wyjść do kina, teatru, muzeum itp. – przedstawienie dyrektorowi szkoły / 

wicedyrektorowi szkoły celu / programu zaplanowanego wyjścia na dwa tygodnie przez 

planowanym wyjściem;  

2) wycieczek całodniowych przedstawienie dyrektorowi szkoły / wicedyrektorowi szkoły 

szczegółowego programu zaplanowanej wycieczki na miesiąc przed planowanym 

wyjazdem; 

3) wycieczek kilkudniowych – przedstawienie dyrektorowi szkoły do 31 października  

szczegółowego programu zaplanowanej wycieczki w ustalonym (wiosennym)                    

dla całej szkoły terminie;  



 

13. Zorganizowanie wycieczki możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy uczestniczyć                  

w niej będzie  co najmniej 80% uczniów danego oddziału. Wychowawca podejmujący się 

zorganizowania wycieczki tak planuje działania, by wzięło w niej udział jak najwięcej uczniów 

(atrakcyjność proponowanego wyjazdu, koszt wyjazdu, zorganizowanie pomocy finansowej 

uczniom w trudnej sytuacji materialnej, ustalenie planu zajęć dla uczniów, którzy wycieczki  

nie uczestniczą w imprezie wyjazdowej). 

 

14. Zorganizowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nauczyciel podejmujący się 

zorganizowania wycieczki przedstawi dyrektorowi szkoły / wicedyrektorowi szkoły imienną 

listę nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na pełnienie obowiązków opiekuna podczas wycieczki 

i uzyska w tym względzie akceptację dyrektora szkoły / wicedyrektora szkoły. 

Lista opiekunów wycieczki wyjazdowej powinna być złożona w terminach określonych                     

w ust. 12. 

 

15. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce dyrektor 

szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów spośród pracowników pedagogicznych 

szkoły, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników (w tym dzieci 

niepełnosprawnych), miejsca wycieczki lub imprezy i rodzaju środka lokomocji. Przy ustalaniu 

liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności 

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, sposób 

zorganizowania wycieczki, itp. 

W przypadku nie uwzględnienia przez kierownika wycieczki  wyżej wymienionych aspektów 

dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki. 

 

16. Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających 

bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad 

pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa.  

 

17. Kierownicy i opiekunowie wycieczek zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych 

i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów                          

oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. 

Wszyscy uczestnicy wycieczek turystyczno-krajoznawczych zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz 

wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna. 

 

18. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Troska 

o bezpieczeństwo uczestników wycieczki  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 są zobowiązani możliwie jak najprędzej 

zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika 

wycieczki  poprzez wezwanie lekarza. 

 

 



 

19. Opiekun wycieczki jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. 

 

20. Zabronione jest: 

1) prowadzenie wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi; 

2) urządzanie wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego; 

3) dotykanie przez uczestników przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich 

napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których 

nie ma pewności, że są jadalne. 

 

21. Przed wyruszeniem na wycieczkę: 

1) kierownik zaopatrza się w dobrze wyposażoną apteczkę; 

2) opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników z zasadami bezpieczeństwa na 

jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na peronach kolejowych 

(przejazdy PKP), samolocie, na szlakach turystycznych i górskich - szczególnie                         

o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się  lub opóźnianiu marszu. 

 

22. Po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg 

ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno –higienicznymi. 

 

23. Kierownik i opiekunowie mają obowiązek: 

1) zdecydowanego eliminowania prób zakłócania ciszy i snu uczniów; 

2) dopilnowania, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego,  

3) zwracania szczególnej uwagi na respektowanie bezwzględnego zakazu: 

 palenia tytoniu,  

 spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu, 

 picia napojów energetyzujących, 

 używania dopalaczy, 

 zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 

 

24. W przypadku nieszczęśliwego wypadku kierownik wycieczki i opiekunowie niezwłocznie 

udzielają pomocy wszystkim jej potrzebującym (na szlaku – wszystkim potrzebującym), 

niezwłocznie powiadamiają właściwe służby medyczne, zawiadamiają rodzinę i dyrektora 

szkoły. 

25. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku                   

do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Dokumentacja wycieczki 

 

1. Karta wycieczki z listą uczniów biorących udział w wycieczce (załącznik nr 1). 

 

2. Regulamin danej wycieczki (przykład - załącznik nr 2) zawierający: 

1) Zadania i obowiązki kierownika wycieczki; 

2) Zadania i obowiązki opiekuna wycieczki; 

3) Obowiązki ucznia - uczestnika wycieczki. 

 

3. Tabela wypełniona przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka zawierająca: pesel, potrzeby 

żywieniowe dziecka, informacje o zażywanych lekach, zgodę na udział dziecka                           

w zajęciach ruchowych, informację o przeciwwskazaniach związanych ze stanem zdrowia 

dziecka, telefon kontaktowy z rodzicami / opiekunami; zgoda na udział dziecka                           

w wycieczce (załącznik nr 3). 

 

4. Tabela wypełniona przez kierownika wycieczki na podstawie informacji uzyskanych                       

od rodziców uczniów (załącznik nr 4). 

 

5. Po zakończeniu wycieczki - rozliczenie finansowe. 

 

6. Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących                 

dla Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy 

podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. 2014 poz. 1476)                            

(załącznik nr 5) oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz osób biorących udział                  

w wycieczce) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczeniowej i numer polisy                           

(lub kserokopię polisy). 

 

 

VII. Dokumentacja wyjścia grupowego 

 

1. Karta wyjścia grupowego (załącznik nr 6). 

 

2. Rejestr wyjść grupowych (załącznik nr 7). 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

 

KARTA  WYCIECZKI 
 
Nazwa i adres szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego  

ul. Radzymińska 227, 03- 611 Warszawa, tel. 22 679 78 95 

 

Klasa    ________________________, Termin      _______________________________ 

Liczba uczniów   ________________________, w tym niepełnosprawnych  __________________ 

Temat wycieczki   _____________________________________________________________________ 

Cel wycieczki:   _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Nazwa kraju1/ Miasto  _____________________________________________________________________ 

Trasa wycieczki   _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Kierownik (imię i nazwisko) _____________________________________________________________________ 

Nr tel. kierownika wycieczki _____________________________________________________________________ 

Liczba opiekunów wycieczki:  _____________________________________________________________________ 

Środek transportu:  _____________________________________________________________________

  

 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

Data i godzina wyjazdu     _______________________________________________ 

Data i godzina powrotu     _______________________________________________ 

Długość trasy (w kilometrach)    _______________________________________________ 

Miejscowość docelowa i trasa powrotna   _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Adres miejsca noclegowego i żywieniowego  _______________________________________________ 

Przystanki i miejsca żywienia                                 _______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________                                                                       

 

 

                                                 
1 Dotyczy wycieczki za granicą 



 

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. ________________________________ 

6. ________________________________ 
 (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 
 

ORGANIZACJA  DNIA  PRACY  PODCZAS  NIEOBECNOŚCI  NAUCZYCIELA 
 

Na zastępstwa na zajęcia lekcyjne proponuję: 
 

Lp. Godz. 
Poniedziałek 

________________ 
 

Wtorek 

________________ 
 

Środa 

________________ 
 

Czwartek 

________________ 
 

Piątek 

________________ 
 

  1. 08.00 – 08.45      

  2. 08.50 – 09.35      

  3. 09.50 – 10.35      

  4. 10.40 – 11.25      

  5. 11.45 – 12.30      

  6. 12.50 – 13.35      

  7. 13.55 – 14.40      

  8. 14.45 – 15.30      

  9. 15.35 – 16.20      

10. 16.25 – 17.10      
 

Na zastępstwa na dyżury proponuję: 
 

Lp. Godz. 
Poniedziałek 

________________ 
 

Wtorek 

________________ 
 

Środa 

________________ 
 

Czwartek 

________________ 
 

Piątek 

________________ 
 

  1. 07.50 – 08.00      

  2. 08.45 – 08.50      

  3. 09.35 – 09.50      

  4. 10.35 – 10.40      

  5. 11.25 – 11.45      

  6. 12.30 – 12.50      

  7. 13.35 – 13.55      

  8. 14.40 – 14.45      

  9. 15.30 – 15.35      

10. 16.20 – 16.25      
 

Odwołuję zajęcia: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Potwierdzenie zgłoszenia wycieczki 
POLICJA 

(sprawdzenie autokaru) 
 

 

Data zgłoszenia   Podpis kier. 

wyc. 

ZASTĘPSTWA 

 
 

 

Podpis wicedyrektora 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 
 

 

Podpis kierownika świetlicy 

WYŻYWIENIE  

 
 

 

Podpis intendenta 

 

Zatwierdzam 

 

 

__________________________ 
(data i podpis dyrektora szkoły) 



 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

w dniu / dniach _______________________________________ 
                      (podać termin wycieczki) 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię ucznia 

 

Telefon rodzica lub rodziców 

ucznia 

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.   

 

 

 

__________________________ 
                                  (data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



 

Załącznik nr 2 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

REGULAMIN WYCIECZKI 

 

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych. 

 

2. Podczas wycieczki obowiązują właściwe relacje uczeń – uczeń: 

a) szanujemy potrzebę prywatności, 

b) pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”, 

c) dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, 

d) nie stosujemy przemocy, 

e) uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat. 

 

3. Podczas wycieczki obowiązują właściwe relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń: 

a) szanujemy się nawzajem, 

b) uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów. 

 

4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

a) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w SP 84                                

w Warszawie, 

b) zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać, 

c) wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot), 

d) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany (zachowanie każdego uczestnika 

wycieczki może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!), 

e) nie oddalać się od grupy, 

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, 

g) informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu 

i zdrowiu uczestników wycieczki, 

h) zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia, 

i) dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów, 

j) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa, 

k) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób, 

l) pomagać słabszym, mniej sprawnym, 

m) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, napojów 

energetyzujących, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą podlegały karom 

określonym w statucie szkoły. 

 

6. Popełnienie poważnego wykroczenia, w tym zakazów określonych w punkcie 4m będzie 

skutkowało zawiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika wycieczki oraz 

dyrektora szkoły. 

 

7. W wypadku łamania przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu kierownik wycieczki 

może podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa dziecka w wycieczce.  

Rodzice (prawni opiekunowie) po otrzymaniu informacji o decyzji kierownika wycieczki 

zobowiązani są  do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.  

 



 

ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI 

 

1) Opracowanie programu wycieczki (w przypadku „zielonej szkoły” rozbudowanie go                     

o elementy / możliwości realizacji wybranych przedmiotów); 

2) Opracowanie regulaminu wycieczki  

3) Zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki; 

4) Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

5) Zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnianie 

warunków do ich przestrzegania; 

6) Określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

7) Nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

8) Organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; dokonywanie podziału zadań wśród uczniów; 

9) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

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

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

11) Nawiązanie kontaktu z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji (zgłoszenie czasu i miejsca 

podstawienia autokaru) w celu przeprowadzenia przez Policję kontroli pojazdu i osoby 

kierującej; 

12) Uzyskanie od przedstawicieli biura turystycznego aktualnej informacji o stanie obiektu               

(bazy noclegowej) i rozlokowania pokojów; 

13) Zabranie odpowiednio wyposażonej apteczki turystycznej oraz zapoznanie uczestników z jej 

zawartością, przeznaczeniem znajdujących się tam środków i sposobem udzielania pierwszej 

pomocy; 

14) Zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki dotyczącym obowiązków ucznia – co 

zostaje potwierdzone podpisem ucznia; 

15) Zebranie od rodziców/opiekunów informacji (w formie tabeli) dotyczące: potrzeb 

żywieniowych dziecka, zażywania leków, udziału dziecka w zajęciach ruchowych – 

ewentualne przeciwwskazania związane ze stanem zdrowia, telefon kontaktowy; 

16) Przekazanie informacji dotyczących daty i godziny wyjazdu oraz przewidywanego powrotu; 

17) Przekazanie dziecka rodzicom / prawnym opiekunom po powrocie z wycieczki. 

 

Dotyczy wyjazdu:  _______________________________________________________________ 

 

w terminie:   _______________________________________________________________ 

 

 

Zapoznałem się z obowiązkami:  

 

 

__________________________________________________________  - kierownik wycieczki 
(czytelny podpis kierownika wycieczki) 



 

ZADANIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI 

1) Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami; 

2) Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki                         

i przestrzegania jej regulaminu; 

3) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,                                 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki; 

6) Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem  z każdego miejsca pobytu,                       

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

7) Egzekwowanie przestrzegania regulaminów dotyczących obiektów, na terenie których 

znajdują się uczestnicy wycieczki; 

8) Osoba podejmująca się zawodowo lub społecznie prowadzenia wycieczek powinna 

przestrzegać następujących zasad: 

a) posiadać właściwe przeszkolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) znać i stosować przepisy bezpiecznego uprawiania turystyki, szczególnie w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, sanitarno-epidemiologicznej, przepisów ruchu drogowego, urządzeń komunikacyjnych   

i innych, 

c) prowadzić zajęcia zgodnie z programem wycieczki, opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów, 

zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, 

d) omówić z uczestnikami trasę wycieczki, informować o kolejnych jej etapach i miejscach pobytu, 

e) stopień trudności wycieczki dostosować do poziomu wiedzy, wieku i płci uczniów, 

f) odpowiednio dozować wysiłek fizyczny, normując długość dziennych etapów, ciężar bagażu, okres trwania 

przerw wypoczynkowych i snu, 

g) przeciwdziałać znużeniu psychicznemu dzieci, dozując właściwie zakres wiedzy przekazywanej w trakcie 

wycieczki, 

h) uczyć bezpiecznych zasad uprawiania turystyki, 

i) uczyć przestrzegania higieny osobistej, specyficznej dla każdego rodzaju działalności turystycznej, 

j) dostosować formę wycieczki do aktualnej pogody, pory dnia i roku, 

k) rozwijać nawyki orientacyjno-przestrzenne, 

l) dbać o ochronę środowiska naturalnego, 

m) nieść pomoc na szlaku wszystkim potrzebującym, 

n) przestrzegać zasad prawidłowego żywienia uczestników, zarówno w zakresie jakości potraw jak i czasu ich 

spożywania, 

o) przestrzegać przepisów o ruchu drogowym zarówno na drogach lądowych jak i wodnych, 

p) pamiętać o ubezpieczeniu uczestników oraz kierujących imprezą na okres jej trwania od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, 

 

 

 

Dotyczy wyjazdu:  _______________________________________________________________ 

 

w terminie:   _______________________________________________________________ 

 

 

Zapoznałem się z obowiązkami:  

 

 

__________________________________________________________  - opiekun wycieczki 
(czytelny podpis opiekuna wycieczki) 



 

OBOWIĄZKI UCZNIA - UCZESTNIKA WYCIECZKI 

1. Każdy uczeń uczestniczący w wycieczce obowiązany jest zgłosić opiekunowi o istniejących       

w stosunku do niego przeciwwskazaniach lekarskich. 

2. Każdy uczeń winien niezwłocznie po zauważeniu zgłosić opiekunowi brak innego uczestnika 

wycieczki. 

3. Każdy uczeń winien zapoznać się z regulaminem obiektu, na terenie którego się znajduje                      

oraz z drogami ewakuacyjnymi. 

4. Uczestnik imprezy powinien przestrzegać następujących zasad: 

1) Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia (cisza nocna); 

2) Posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną; 

3) Znać i stosować przepisy bezpiecznego uprawiania turystyki; 

4) Zapoznać się z programem wycieczki; 

5) Znać kolejne etapy wycieczki, oraz miejsce stałego pobytu; 

6) Informować niezwłocznie opiekuna o kłopotach w pokonywaniu trudów wycieczki; 

7) Zachowywać się odpowiednio na szlakach turystycznych; 

8) Przestrzegać zasad higieny osobistej; 

9) Właściwie spożywać posiłki; 

10) Prawidłowo korzystać z przerw przeznaczonych na wypoczynek i sen; 

11) Dostosować swój ubiór do aktualnej pogody, pory dnia i roku; 

12) Rozwijać poczucie orientacji przestrzennej; 

13) Dbać o ochronę środowiska; 

14) Zapoznać się z wyposażaniem apteczki turystycznej i zastosowaniem środków z niej 

zawartych; 

15) Zapoznać się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy; 

16) Przestrzegać przepisów ruchu na drogach lądowych i wodnych; 

17) Nie oddalać się od grupy; 

18) Informować opiekuna o zauważonych zagrożeniach; 

19) Nie zbliżać się do miejsc niebezpiecznych takich jak urwiska, woda, tory, linie 

energetyczne i in.; 

20) Bezwzględnie wykonywać polecenia opiekuna; 

21) Informować bezzwłocznie opiekuna o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. 

5. Uczestnikom wyjazdu zabrania się: 

1) Posiadania i picia napojów alkoholowych, 

2) Posiadania i palenia papierosów, 

3) Posiadania i brania środków odurzających, 

4) Posiadania przy sobie przedmiotów łatwopalnych, środków pirotechnicznych, ostrych 

narzędzi (np. noży) i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników. 

5) Korzystania z (telefonów komórkowych po 22.00 - złamanie tego zakazu skutkować 

będzie zdeponowaniem telefonu u opiekuna). 

6. Przedmioty wartościowe, np. telefony, aparaty fotograficzne, zabierane są przez uczniów             

na własną odpowiedzialność. 

Niniejszy regulamin został omówiony i przedstawiony wszystkim uczestnikom wycieczki 

szkolnej w dniu ___________________.  

 



 

Zapoznałem (am) się z programem wycieczki oraz regulaminem wycieczki,  

akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis ucznia 

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.     

 



 

Załącznik nr 3 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

 

DANE UCZESTNIKA WYCIECZKI  

do 

_____________________________________________________________________________  
        (podać miejsce wycieczki) 

 

zorganizowanej w dniu / dniach 

______________________________________________________ 
                                                              (podać termin wycieczki) 

 

Imię / imiona i nazwisko ucznia: 
 

 

Data i miejsce urodzenia: 
 

 

Pesel: 
 

 

Adres zamieszkania: 

 

________________________________________________ 
(ulica, numer domu, mieszkania) 

________________________________________________ 
(kod,  miejscowość) 

Stan zdrowia dziecka (alergie itp.): 
 

 

Potrzeby żywieniowe dziecka (dieta, itp.): 
 

 

Zażywane leki (nazwa, dawkowanie): 
 

 
Zgoda rodzica na podanie leków przez nauczyciela: TAK / NIE 

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach 

ruchowych: 
TAK / NIE 

Przeciwwskazania związane ze stanem zdrowia: 
 

 
Telefon kontaktowy – MATKA / PRAWNY 

OPIEKUN: 

 

 
Telefon kontaktowy – OJCIEC / PRAWNY 

OPIEKUN: 

 

 

Telefon kontaktowy – DZIECKO: 

(telefon, który dziecko będzie miało ze sobą) 

 

 
 

 

Wyrażam/y zgodę na udział mojego / naszego dziecka w ww. wycieczce. 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ _______________________________________________ 

(Miejscowość, data)                (Czytelne podpisy rodziców) 



 

 

Załącznik nr 4 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 
 

_________________________________________________________________________________________________  
(podać miejsce docelowe wycieczki) 

 

w dniach _______________________________________ 
(podać termin wycieczki) 

Lp. 
Imię  

i nazwisko ucznia 
Pesel 

Potrzeby żywieniowe dziecka  

(dieta, itp.) 

Zażywane leki – zgoda rodzica  

na podanie ich przez 

nauczyciela 

Zgoda rodzica  

na udział dziecka  

w zajęciach ruchowych 

Przeciwwskazania związane  

ze stanem zdrowia 
Telefon kontaktowy rodzica 

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.        

 

 

Kierownik wycieczki: ______________________________________________________ 

(czytelny podpis kierownika wycieczki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ 

LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION 

LISTE CES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L`UNION EUROPEENNE 

 

Nazwa szkoły 

Name of school/ Nom de l`ecole 

Adres szkoły 

Address of school/Adresse de l`ecole 

Cel i długość podróży 

Destination and duration of journey/Destination et duree du voyage 

Imię(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i) 

Name(s) of accompanying teacher(s)/Prenom (prenoms) et nom (noms) de l`enseignant (des enseignants) accompagnant 

 

Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice 

(opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w 

wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku.  

Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents 

(guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their 

participation in the trip in each individual  case. 

Je confirme l`autenticite des information communiquees. Les parents 

(personnes en charges) des eleves mineurs ont exprime l`accord pour 

leur participation au voyage, dans chaque cas individuel. 

 

 

 

 

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

Miejscowość/Place/Lieu                             Data/Date/Date 

 

 

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

Pieczęć urzędowa                                      Dyrektor szkoły 

Official stamp/Sceau officiel    School Prncipal/Directeur de l`ecole 

 

Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób 

podróżujących niebędących  obywatelami państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej. Podróżujący  są uprawnieni do ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are 

not citizens of a European Union Member State, is confirmed. 

Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic 

of Poland. 

Je confirme l`autenticite des donnees personnelles des voyageurs 

figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d`un Pays Membre 

de l`Union Europeenne.. Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le 

territoire de la Republique de Polonge. 

 

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

Miejscowość/Place/Lieu                             Data/Date/Date 

 

 

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

Pieczęć urzędowa                                      Dyrektor szkoły 

Official stamp/Sceau officiel    School Prncipal/Directeur de l`ecole 

 
Numer 

Number 

/ 

Numero 

Nazwisko 

Surname/Nom 

Imię 

First name/Prenom 

Miejsce urodzenia 

Place of birth/ Lieu de 

naissance 

Data urodzenia 

Date of birth/ 

Date de 

naisssance 

Obywatelstwo 

Nationality/ 

Nationalite 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 



 

Miejsce na fotografie dla podróżujących bez dokumentu tożsamości zawierającego fotografię. 

Place for photographs of persons travelling without an ID with a photograph./ Place pour des 

photos des voyageurs avec une piece d`identite sans photo. 

 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 

6 

 

 

 

 

7 8 9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 84                                                                                                                                                          

ul. Radzymińska 227                                                                                                                                                                           

03- 611 Warszawa 

 

 

 

KARTA  WYJŚCIA GRUPOWEGO UCZNIÓW  
 

 

Oddział ______________,                          Termin      ______________________________

   

 

CEL / PROGRAM WYJŚCIA 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data i godzina wyjścia    _______________________________________  

Miejsce i godzina zbiórki    _______________________________________ 

Miejsce i godzina powrotu    _______________________________________ 

Liczba uczniów     _______________________________________ 

 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
(Imię i nazwisko opiekuna)     (podpis opiekuna) 

 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
(Imię i nazwisko opiekuna)     (podpis opiekuna) 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANIZACJA  DNIA  PRACY  PODCZAS  NIEOBECNOŚCI  NAUCZYCIELA 
 

 

Na zastępstwa na zajęcia lekcyjne proponuję: 
 

Lp. Godz. 
Poniedziałek 

________________ 
 

Wtorek 

________________ 
 

Środa 

________________ 
 

Czwartek 

________________ 
 

Piątek 

________________ 
 

  1. 08.00 – 08.45      

  2. 08.50 – 09.35      

  3. 09.50 – 10.35      

  4. 10.40 – 11.25      

  5. 11.45 – 12.30      

  6. 12.50 – 13.35      

  7. 13.55 – 14.40      

  8. 14.45 – 15.30      

  9. 15.35 – 16.20      

10. 16.25 – 17.10      
 

 

Na zastępstwa na dyżury proponuję: 
 

Lp. Godz. 
Poniedziałek 

________________ 
 

Wtorek 

________________ 
 

Środa 

________________ 
 

Czwartek 

________________ 
 

Piątek 

________________ 
 

  1. 07.50 – 08.00      

  2. 08.45 – 08.50      

  3. 09.35 – 09.50      

  4. 10.35 – 10.40      

  5. 11.25 – 11.45      

  6. 12.30 – 12.50      

  7. 13.35 – 13.55      

  8. 14.40 – 14.45      

  9. 15.30 – 15.35      

10. 16.20 – 16.25      
 

 

Odwołuję zajęcia: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Potwierdzenie zgłoszenia wyjścia 

 
ZASTĘPSTWA 

 

 

 
Podpis wicedyrektora 

ŚWIETLICA SZKOLNA 
 

 

 
Podpis kierownika świetlicy 

WYŻYWIENIE  
 

 

 
Podpis intendenta 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

__________________________ 
(data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 7 do PROCEDURY ORGANIZOWANIA KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE 

 

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH 
 

Lp. 

Data, miejsce 

i godzina 

zbiórki 

Data, miejsce 

i godzina 

wyjścia 

Cel lub program wyjścia 
Miejsce i godzina 

powrotu 

Imiona i nazwiska 

opiekunów 

Liczba 

uczniów 

Podpisy 

opiekunów 

Podpis  

dyrektora 

 

1. 

 

        

 

2. 

 

        

 

3. 

 

        

 

4. 

 

        

 

5. 

 

        

 

6. 

 

        

 

7. 

 

        

 

8. 

 

        

 

9. 

 

        

 

10. 

 

        

 


