
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK 
SZKOLNYCH 

W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

 

 

I. Przepisy, które regulują zasady organizacji wycieczek i zasady 
bezpieczeństwa podczas wycieczek to: 

 
1) Rozporządzenie Ministra  Edukacji i Sportu z 08 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późniejszymi 
zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania  (Dz. U. Z 1997 r. Nr 13, 
poz. 67  z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu 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). 

4) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia 
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Z 1997 r. Nr 57, poz. 358). 

5) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. Z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z 
późniejszymi zmianami). 

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1997 r. Nr 98, 
poz. 602). 

7) lista podróŜujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, załącznik do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 
188, poz. 1582). 

 
II. Zasady organizowania wycieczek szkolnych. 
 

Wycieczki szkolne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 
pozaszkolnych w następujących formach: 
 

• Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 
uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania, w ramach  danego przedmiotu  
lub przedmiotów pokrewnych , 

• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne –udział w nich nie wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

• Imprezy krajoznawczo – turystyczne – takie jak: biwak, konkursy, turnieje, 

• Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne – udział w nich wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym 
posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 

• Imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak zielone 
szkoły, szkoły zimowe i szkoły ekologiczne. 

 
Ze względu na czas trwania rozróŜnia się wycieczki i imprezy: 
 
1) lekcyjne - przedmiotowe (klasowe), 



2) jednodniowe - trwające od kilku do kilkunastu godzin, 
3) kilkudniowe – z noclegami poza miejscem zamieszkania uczniów trwające nie dłuŜej niŜ  
    4 dni, 
4) tygodniowe – tak zwane zielone szkoły. 
 
 
Szkoła moŜe organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach: 
1/ wycieczek przedmiotowych, 
2/ wycieczek krajoznawczo – turystycznych, 
3/ imprez krajoznawczo – turystycznych, 
4/ imprez turystyki kwalifikowanej. 
 
Tryb postępowania organizatora wycieczki przedmiotowej: 
 

- zapoznanie dyrektora szkoły z celem wycieczki (na tydzień przed), 
- po uzyskaniu akceptacji dyrektora, zapoznanie uczniów z treścią i celem 

wycieczki oraz podstawowymi przepisami bezpieczeństwa, 
- potwierdzenie wyjścia w zeszycie wyjść, który znajduje się w sekretariacie 

ogólnym szkoły, 
- powiadomienie dyrektora lub wicedyrektora szkoły o wyjściu, 
- odnotowanie w dzienniku lekcyjnym faktu odbycia wycieczki przedmiotowej. 

 
Tryb postępowania organizatora innej wycieczki lub imprezy szkolnej: 
 

- zapoznanie dyrektora szkoły z celem wycieczki, jej trasą oraz jej 
przebiegiem, (na dwa tygodnie przed wycieczką krajową i na miesiąc przed 
wycieczką zagraniczną, 

- po uzyskaniu akceptacji dyrektora, wypełnia   wszystkie dokumenty oraz 
kartę wycieczki celem zatwierdzenia, 

- zapoznanie uczniów i ich rodziców z celem wycieczki, trasą, 
harmonogramem i regulaminem, 

- uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w planowanej 
wycieczce, 

- zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na 
wycieczce (odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym), 

- po odbyciu wycieczki przekazanie dyrektorowi karty wycieczki, 
- omówienie i ocena przebiegu wycieczki z jej uczestnikami, 
- przedłoŜenie dyrektorowi szkoły zwięzłego sprawozdania z wycieczki wraz  

z uwagami i wnioskami, 
- odnotowanie faktu odbycia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 

 

III. Kierownik wycieczki. 
 

Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych o 
kwalifikacjach odpowiednich  do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 
Kierownikiem wycieczki lub imprezy moŜe być takŜe inna osoba pełnoletnia wyznaczona 
przez dyrektora szkoły, która: 

- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
- jest instruktorem harcerskim, 
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub 

instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 
 
 

Do obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy naleŜy w szczególności: 

• opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

• opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników 
wycieczki lub imprezy, 

• zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu 
wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 



• zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz 
zapewnienie warunków do ich przestrzegania, 

• określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, 
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub 
imprezy, 

• nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i 
ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

•  zorganizowanie transportu, wyŜywienia i noclegów dla uczestników, 

• dokonanie podziału zadań wśród uczestników, 

• dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 
wycieczki lub imprezy, 

• dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki 
lub imprezy po jej zakończeniu. 

 

IV. Opiekun wycieczki. 
 
Opiekunem wycieczki lub imprezy moŜe być nauczyciel albo inna osoba pełnoletnia po 
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.  

 
Do zadań opiekuna wycieczki lub imprezy naleŜy  w szczególności: 

• sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami, 

• współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 
wycieczki lub imprezy, 

• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

• nadzorowanie zadań powierzonych uczniom, 

• wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika. 
 
Uwaga! 
 
Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub 
imprezie zagranicznej moŜe być osoba znająca język obcy w stopniu 
umoŜliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak równieŜ w krajach 
znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 

 
V. Finansowanie wycieczek szkolnych. 
 

Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyŜywienia  kierowników i opiekunów wycieczek lub 
imprez, mogą być  finansowane ze środków przekazanych przez radę rodziców (rozliczenie 
delegacji słuŜbowej). 

 
 

VI. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej. 
 

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków  a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 
 
Do podstawowych przyczyn wypadków podczas wycieczek szkolnych naleŜą: 

• brak znajomości  lub lekcewaŜenie przepisów i zasad prowadzenia wycieczek i 
imprez, 

• brak dyscypliny, 

• niedostateczna opieka kierownika i opiekunów wycieczki, 

• zbyt duŜa liczba dzieci na wycieczce, 

•  złe warunki atmosferyczne, 

• nadmierne zmęczenie, niedostateczne przygotowanie fizyczne i psychiczne 
uczestników wycieczki, 

• nieuwaga, lekcewaŜenie niebezpieczeństwa. 



 
Pamiętaj! 
 
Za bezpieczeństwo podczas wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik 
wycieczki oraz opiekunowie. 
 
Liczba opiekunów przypadająca na liczbę uczestników wycieczki zaleŜy od długości 
trasy wycieczki, rodzaju środka lokomocji i charakteru przewidywanych zajęć: 
 

• na wycieczce przedmiotowej na terenie miasta – 1 opiekun, 

•  na wycieczce krajoznawczo – turystycznej   1 opiekun na 20 uczestników, 

• na wycieczce kwalifikowanej – 1 opiekun na grupę do 10 osób, chyba, Ŝe przepisy 
stanowią inaczej, 

• przy przejazdach kolejowych – 1 opiekun na 9 uczestników, 

• na szlakach wodnych i w Tatrach – 1 opiekun na 5 uczestników wycieczki. 
Uwaga! 
 
Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy jej uczestników  
przed  wyruszeniem z kaŜdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 
oraz po przybyciu do punktu noclegowego. 

 

VII. Wycieczka w góry. 
 

Organizowane przez szkołę wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, na 
obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leŜących powyŜej 1000 m nad 
poziomem morza, mogą prowadzić tylko osoby uprawnione – przewodnicy turystyki górskiej 
posiadający uprawnienia przewodnika turystyki górskiej i narciarstwa PTTK. 

 

VIII. Wycieczka autokarowa. 
 

Zasady organizowania wycieczki autokarowej: 
 

• liczebność grupy naleŜy dostosować do moŜliwości technicznych autokaru (liczba 
miejsc), 

• kaŜdy opiekun zajmuje się grupą 15 uczniów, 

• miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe, 

• przejście w autokarze musi być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 
miejsca do siedzenia, 

• kierowca musi mieć kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie 
sprawności technicznej autokaru – waŜne przez 6 miesięcy, 

• kierowca moŜe prowadzić autokar przez maksimum 8 godzin, 

• autokar musi być oznakowany napisem „Przewóz dzieci”, 

• nie ma przepisu zabraniającego przejazdu nocą, 

• przestoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 
oznakowanych parkingach, 

• po kaŜdej przerwie w podróŜy naleŜy sprawdzić stan liczebny dzieci, 

• obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy ( nie wolno chodzić 
po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itp.), 

• planując wycieczkę autokarową, trzeba poznać stan zdrowia uczestników – w 
przypadku choroby lokomocyjnej naleŜy  połknąć np. 1 tabletkę Aviomarinu na 30 
minut przed jazdą, 

• naleŜy zabrać  apteczkę pierwszej pomocy  

IX. Wycieczka piesza. 
 

Zasady organizowania pieszej wycieczki do lasu: 
 

• liczebność – 2 opiekunów (moŜe być rodzic lub inna pełnoletnia osoba) na grupę 
30 uczniów, 

• w czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, 



• uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych 
(szczególnie waŜne są buty), 

• w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewa stroną drogi, 
pojedynczo, ustępując nadjeŜdŜającym pojazdom. Dwójkami poza miastem 
chodzimy wyłącznie po drogach  o bardzo małym ruchu. 

• w lesie poruszamy się  po oznakowanych szlakach turystycznych (na terenie 
parków narodowych lub krajobrazowych  - wyłącznie) lub wyznaczonych 
ścieŜkach, 

• opiekun powinien mieć ze sobą mapę, dobrze byłoby, gdyby znał teren, 

• przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani  o 
zasadach poruszania się po drogach i po lesie, 

• naleŜy zabrać apteczkę pierwszej pomocy (wydaje nauczyciel PO). 
 

X. Kąpiele i sporty wodne na wycieczce. 
 
Nauka pływania  podczas wycieczki moŜe odbywać się w miejscach specjalnie do tego 
wyznaczonych i przystosowanych w grupach, w których na 1 opiekuna przypadnie nie więcej 
niŜ 15 osób. W rzekach i akwenach przed wejściem do wody naleŜy sprawdzić jej głębokość na 
całej przestrzeni przeznaczonej do pływania. Uczniowie muszą być nieustannie nadzorowani 
przez nauczycieli  i ratowników. 
 
UŜywane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposaŜone w odpowiednią ilość 
sprzętu ratunkowego. Uczniów naleŜy przeszkolić pod katem umiejętności posługiwania się nim 
oraz znajomości zasad obowiązujących na wycieczkach wodnych. Zabronione jest zezwalanie 
uczniom na korzystanie z łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

 
XI. Wypadki na wycieczce szkolnej. 
 
Na wieść o wypadku kierownik lub opiekun wycieczki zobowiązany jest do niezwłocznego 
zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności sprowadzenia fachowej pomocy 
medycznej, w miarę moŜliwości udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. 
 

WaŜne! 
 
O kaŜdym wypadku kierownik lub opiekun wycieczki ma obowiązek niezwłocznie 
poinformować  dyrektora szkoły. 
 
Dyrektor szkoły powinien zawiadomić o takim wydarzeniu: 
 

• rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 

• pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• społecznego inspektora pracy, 

• organ prowadzący szkołę, 

• radę rodziców. 
 

WaŜne! 
 

O wypadku śmiertelnym, cięŜkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i 
kuratora oświaty. Natomiast o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia 
się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

 
W przypadku niedopełnienia przez kierownika lub opiekuna wycieczki ciąŜącego na nim 
obowiązku niezwłocznego poinformowania o zaistniałym wypadku dyrektora szkoły, dyrektor 
szkoły moŜe zastosować w stosunku do tych osób kary wynikające z Kodeksu pracy. 
 

XII. Niezbędna dokumentacja. 
 
Przed zorganizowaniem wycieczki lub imprezy szkolnej konieczne jest dopełnienie niezbędnych 
formalności związanych z dokumentacja dotyczącą organizowanej wycieczki. 



 
Niezbędna dokumentacja dotycząca wycieczki to: 

• karta wycieczki, 

• lista uczestników i opiekunów (z datą urodzenia, numerem PESEL oraz miejscem 
zamieszkania), 

• regulamin wycieczki, 

• pisemne zgody rodziców, 

• dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

• rozliczenie finansowe. 
 
Jednym z dokumentów koniecznych do wypełnienia i zatwierdzenia jest karta wycieczki 
lub imprezy. Karta powinna określać m. in. program wycieczki lub imprezy organizowanej 
przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz liczbę opiekunów. 
Wypełnioną kartę wycieczki powinien zatwierdzić dyrektor szkoły. 

 
 Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach – z wyjątkiem przedmiotowych odbywających 
się w ramach zajęć lekcyjnych – oraz imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli 
ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych powinna mieć  następującą treść: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgoda rodzica lub opiekuna 

 
Ja niŜej podpisana/ny wyraŜam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 
................................................................ w organizowanej przez szkołę 
wycieczce, która odbędzie się w dniach ................................................. 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 
                     uczestniczenie w tego typu imprezach. Zobowiązuję się do zapewnienia 

mu bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i zakończenia  
                     wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych 
                     z udziałem w wycieczce. 
    Jednocześnie akceptuję obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym Nr I  zasady 
    finansowania wycieczek. 
 
       .................................................... 
       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
WyŜej wymieniony regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie  14 dni od daty podania go do wiadomości 
nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ………………………………. 
 
W załączeniu: 
 

1. Karta wycieczki. 
2. Wzór listy podróŜujących dla wycieczek w Unii Europejskiej 

 
     


