
§ 80. Regulamin organizowania wycieczek i imprez. 
 

1. Organizowanie przez szkoły 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 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. 

 
2. 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. 

 
3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo 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. 

 
4.  Zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych: 

1) każda wycieczka organizowana w ramach CKZiU w Oławie, wymaga uzyskania zgody 
Dyrektora szkoły, 

2) nauczyciel ma obowiązek tydzień przed planowana wycieczkę wystąpić o zgodę  
do dyrekcji na jej zorganizowanie, w przypadku wycieczek przedmiotowych 3 dni 
wcześniej, 

3) wzór karty wycieczki określa załącznik do regulaminu, 

4) 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. 

5) dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły, o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 
krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, 
wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, 

6) kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej powinien być nauczyciel posiadający 
uprawnienia wymienione powyżej, albo kwalifikacje trenera lub instruktora  



w odpowiedniej dyscyplinie sportu, lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna 
pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika 
lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo instruktora krajoznawstwa, 

7) kierownikiem grupy uczniów uczestniczących w imprezie krajoznawczo – turystycznej 
i turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione 
powyżej, w zależności od rodzaju imprezy, 

8) kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie 
o ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub w uzgodnieniu  
z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie, wymagane 
uprawnienia, 

9) kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 
zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym 
porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na 
trasie planowanej wycieczki lub imprezy, 

 
5. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy: 
1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki; 

2) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

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 zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

7) zorganizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów  

i opiekunów wycieczki; 

8) dokonać podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

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

poinformować o tym dyrektora szkoły( w terminie 14 dni po zakończonej wycieczce ) i 

rodziców ( w terminie kolejnego zebrania rodziców ) w formie sprawozdania. 

 
6.  Obowiązki opiekuna wycieczki: 
1)opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo - w  uzgodnieniu z 
dyrektorem szkoły - inna pełnoletnia osoba, 
2)do podstawowych obowiązków opiekuna należy: 
a.sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, 
b.współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 
lub imprezy, 
c.nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
d.nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, 
3)wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 
7.  Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego – ubezpieczeniem od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

 
8. Specjalne uprawnienia. 



Uczestnicy wycieczek i imprez, o których mowa powyżej, powinni posiadać uprawnienia do 
posługiwania się sprzętem specjalistycznym, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych 
przepisów. 

 
9.  Organizacja i program wycieczek i imprez. 

1) organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, 
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 
przygotowania i umiejętności specjalistycznych, 

2) szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne w formach, o których powyżej. 
 
10. Warunki uzyskania zgody na wyjazdy za granicę: 

1) zgodę na zorganizowanie wyjazdów za granicę wydaje dyrektor szkoły po poinformowaniu 

organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazując kartę 

wycieczki. 

 
10. Sprawy różne: 

1) udział uczniów małoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych, 
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców 
albo opiekunów prawnych w formie pisemnej, 

2) wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem 
programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w 
zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu, 

3) szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest do zapewnienia 
właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom, 

4) program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz 
imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą 
zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora wicedyrektor, 

5) kierownik wycieczki przedstawia kartę wycieczki dyrektorowi lub upoważnionej przez 
niego osobie co najmniej na tydzień przed planowanym terminem wyjazdu, 

6) wycieczka zagraniczna powinna być zgłoszona przez organizatorów co najmniej jeden 

miesiąc przed planowanym rozpoczęciem. 

 
11. Zasady BHP obowiązujące podczas wycieczek i imprez szkolnych: 

1) za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w wycieczce odpowiedzialność ponosi 
kierownik wycieczki, 
2) organizator wycieczki powinien zapewnić liczbę opiekunów dostosowaną do liczby 
uczestniczących w wycieczce uczniów oraz warunków jej realizacji a w szczególności: 

a) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej 
miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania 
fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo 
turystyczne, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 
uczniów; przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być 
zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb, 

b) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą 
szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów, 

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba 
dorosła nad grupą do 10 uczniów, 

d) liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno - sportowych nie powinna 
przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera). W przypadku 
treningu terenowego wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego i 
wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie powinno przypadać więcej 
niż 10 uczestników, 



3) w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w 
stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, 

4) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed 
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 
przybyciu do punktu docelowego, 

5) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, 
6) używane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone w 

odpowiednią ilość sprzętu ratowniczego. Uczniowie powinni być przeszkoleni pod 
kątem umiejętności posługiwania się tym sprzętem oraz znajomości zasad 
obowiązujących na wycieczkach wodnych, 

7) nie wolno zezwalać uczniom na używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 
8) urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest 

zabronione. 
 

12. Finansowanie wycieczek szkolnych. 
Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 
zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być 
finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 
a.z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, 
b.ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 
młodzieżowych działających na terenie szkoły, 
c.ze środków wypracowanych przez uczniów, 
d.ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne 
i prawne. 
e.kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, 
zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których 
mowa w niniejszym ustępie. 
 
13. Postanowienia końcowe: 

1) udział w wycieczkach przedmiotowych jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów 
klasy, w której organizowana jest wycieczka, 

2) w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych powinno wziąć udział co najmniej 90% 
uczniów danej klasy ( odmowa uczestniczenia w wycieczce powinna być 
uzasadniona), 

3) wycieczki wielodniowe, ze względu na konieczność realizacji programów nauczania, 
powinny obejmować dni wolne od zajęć lekcyjnych, 

4) sprawy sporne, dotyczące organizacji wycieczek w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Oławie rozstrzyga Dyrektor szkoły. 


