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Pieczęć szkoły 

 

REGULAMIN WYCIECZEK 

SZKOLNYCH 
 Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 

 

Regulamin opracowano na podstawie:  

- 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, poz. 1055. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Wycieczki i inne wyjścia (konkursy, zawody sportowe) są integralną formą działalności statutowej 

szkoły.  

2. W organizowaniu wycieczek i innych form turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami 

i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

b) poznawanie kultury i języka innych państw; 

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy  

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody; 

f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenia sprawności 

fizycznej; 

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

h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

4. 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. 

 

§ 2. Rodzaje wycieczek 

 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach, zwanych dalej 

„wycieczkami”:  

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów lub w celu 

realizacji zapisów Programu wychowawczo - profilaktycznego; 

b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, 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;  

c) 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. 
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§ 3. Organizacja wycieczek 

 

1. Szkoły mogą organizować wycieczki w kraju lub za granicą.  

2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowania i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

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

4. Do karty wycieczki/wyjścia dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą 

imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje kierownik 

wycieczki, a dyrektor szkoły ją zatwierdza. 

5. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

a) dyrektor szkoły jest informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki. Dyrektor szkoły nie przekazuje 

listy uczniów; 

b) 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; 

c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

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

7. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 

szkoły. 

8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny 

osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika 

wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

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

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

10. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo - turystycznej, kierownik i opiekunowie 

wycieczki zobowiązani są posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 

realizację programu wycieczki. 

11. Kierownikiem lub co najmniej jeden z opiekunów biorących udział w wycieczce zagranicznej zna 

język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach 

znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.  

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

13. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na placu przed szkołą. 

14. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż plac szkoły tylko na pisemną prośbę 

rodziców/opiekunów prawnych. 

15. Nie wolno organizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

16. Nauczyciel organizujący klasowe lub grupowe wyjście uczniów na terenie miasta Opola, 

organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, musi uzyskać zgodę dyrektora 

szkoły, nie musi mieć pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Kartę wycieczki/wyjścia 

należy złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż 3 dni robocze przed planowanym wyjściem. 

 

 

§ 4.  Kierownik wycieczki i opiekunowie 

 

1. Do zadań kierownika wycieczki należy w szczególności:  

- opracowuje program, harmonogram, kosztorys i regulamin wycieczki; 

- precyzuje właściwą organizację z uwzględnieniem Szkolnego regulaminu wycieczek, założenia 

programowe, doświadczenia uczestników i opiekunów; 

- zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie; 
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- zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania; 

- określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

-  nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy; 

- organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

- dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

- dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

- dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki w ciągu 7 dni po 

zakończeniu i informuje dyrektora szkoły i rodziców, w formie pisemnej. 

- o każdym wypadku informuje rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły oraz sporządza protokół 

powypadkowy (załącznik). 

2. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi odpowiednich dokumentów 

wycieczki zgodnie z §6.  

3. Do zadań opiekunów wycieczki należy w szczególności:  

- sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami; 

- współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania 

jej regulaminu; 

- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

- nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom; 

- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

 

§ 5. Uczestnicy wycieczki i ich obowiązki 

 

1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jej uczniowie. 

2. Podczas wycieczki uczniowie mają obowiązek: 

- posiadać przy sobie ważna legitymację szkolną; 

- przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie; 

- zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

- stosować się do poleceń, zakazów i nakazów kierownika, opiekunów i przewodników; 

- przestrzegać przepisów ruchu drogowego; 

- uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki; 

- pozostawiać po sobie czystość i porządek; 

- poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych lekach; 

3. Podczas wycieczki uczniom nie wolno: 

- łamać regulaminu wycieczki; 

- łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa; 

- łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach postoju lub noclegu; 

- oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa; 

- palić papierosów, pić alkoholu lub stosować innych używek. 

4. Uczniowie, którzy naruszają regulamin wycieczki mogą być z tej wycieczki wydaleni. 

5. Wydalonych uczniów odbierają rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Wobec uczniów naruszających w rażący sposób dyscyplinę dyrektor szkoły może zastosować kary 

zamieszczone w Statucie szkoły. 

 

§ 6. Dokumentacja wycieczek 

 

1. Na dokumentację wycieczki składają się: 

- karta wycieczki z harmonogramem; 
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- dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki z numerem telefonów rodziców, uczniów oraz 

numerem polisy ubezpieczeniowej; 

- pisemna zgoda rodziców na wyjazd dziecka; 

- regulamin wycieczki opracowany przez kierownika; 

- dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia); 

- oświadczenie kierownika wycieczki; 

- preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie 

finansowe wycieczki po jej zakończeniu; 

- sprawozdanie merytoryczne potwierdzające realizację programu, ewentualnie o braku realizacji 

punktów programu z podaniem przyczyny. 

2. Dokumentacja wycieczki o której mowa w ust. 1. winna być złożona dyrektorowi do zatwierdzenia  

w terminie 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  

3. W przypadku wyjazdów zagranicznych zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny o organizacji wycieczki/imprezy musi zawierać: 

- listę uczestników z podaniem ich wieku; 

- oświadczenie dyrektora, iż na udział w wycieczce/imprezie rodzice/prawni opiekunowie wyrazili 

pisemne zgody, które znajdują się w jego posiadaniu; 

- oświadczenie dyrektora, że uczestnicy posiadają ubezpieczenie od NNW i kosztów leczenia 

zagranicą (dołączyć ksero polisy). 

4. W przypadku wycieczek zagranicznych dokumentacja wycieczki winna być złożona dyrektorowi do 

zatwierdzenia 35 dni przed planowanym wyjazdem. 

5. Rozliczenie wycieczki składa się dyrektorowi szkoły w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

zakończenia. 

6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki zobowiązanie do pełnienia 

funkcji i rzetelnego wykonywania obowiązków opiekuna wycieczki.  

 

 

§ 7. Finansowanie wycieczek 

 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania  

i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek, może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, a w szczególności:  

- z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce; 

- ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych 

działających na terenie szkoły; 

- ze środków wypracowanych przez uczniów; 

- ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.  

2. Plan finansowy wycieczki musi określać koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane 

koszty organizacyjne i programowe.  

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 

kosztów, chyba, że udział w wycieczce może być sfinansowany z innych źródeł.  

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, 

zobowiązani są do pokrycia strat, jeśli takie powstały z powodu rezygnacji.  

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 

związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.  

6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 

względnie uzupełnienia niedoboru finansowego (załącznik). 

7. 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.  
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§ 8. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki 

 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.  

2. Dla zachowania wychowawczego charakteru wycieczek klasowych dyrektor szkoły wyraża zgodę na 

zorganizowanie klasowej wycieczki, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 75% uczniów danej klasy.  

3. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić zgody na zorganizowanie 

wycieczki dla mniejszej liczby uczestników z klasy.  

4. Dokumentację wycieczki należy przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zgodnie z §6. 

5. W przypadku, gdy wycieczki/wyjścia oraz zawody sportowe odbywają się w dniu praktyk 

zawodowych lub zajęć praktycznych, kierownik wycieczki/wyjścia musi przedłożyć do zatwierdzenia 

listę uczniów biorących udział w wycieczce/wyjściu lub zawodach sportowych Kierownikowi 

Szkolenia Praktycznego.  

 

§ 9. 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 szkoły. 

2. Listę uczniów nie uczestniczących w wycieczce wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika 

klasowego.  

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników 

oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.  

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania 

w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych:  

- przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników 

wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba; 

- w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

- w razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu  112; 

- sporządzić notatkę służbową lub (jeśli został poszkodowany uczeń lub opiekun) protokół 

powypadkowy.  

5. Fakt przeprowadzenia wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.  

6. Dokumentację wycieczki wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy klasowego.  

7. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania.  

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

9. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są: 

- Załącznik nr 1 – Karta wycieczki/wyjścia 

- Załącznik 1a – Lista uczestników wycieczki/wyjścia 

- Załącznik nr 1b – Sprawozdanie z wycieczki/wyjścia 

- Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w wycieczce 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie kierownika wycieczki 

- Załącznik nr 4 – Przykładowy regulamin wycieczki 

- Załącznik nr 5 – Informacje dla wyjeżdżających oraz ich opiekunów 

- Załącznik nr 6 – Preliminarz/Rozliczenie finansowe wycieczki 

- Załącznik nr 7 – Protokół powypadkowy 

- Załącznik nr 8 – Karta wyjścia na konkurs 

- Załącznik nr 8a – Lista uczestników  

- Załącznik nr 8a – Sprawozdanie z wyjścia na konkurs 

- Załącznik nr 9 – Karta wyjścia na zwody sportowe 

- Załącznik nr 9a – Lista uczestników zawodów sportowych 

- Załącznik nr 9b – Sprawozdanie z wyjścia na zawody sportowe 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

 

KARTA WYCIECZKI/WYJŚCIA* 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

*-niepotrzebne skreślić 

Data wypełnienia karty Data wpływu karty Podpis osoby przyjmującej kartę 

   

 

Cel  

 

 

Nazwa kraju  Miasto  

Trasa wycieczki  

Termin  Godzina  

Kierownik wycieczki  
Numer 

telefonu 
 

 

Typ szkoły  Klasa/grupa  

Liczba uczestników  Ilość uczniów niepełnosprawnych  

Liczba opiekunów wycieczki  Środek lokomocji  

 

PROGRAM WYCIECZKI/WYJŚCIA 

Data, 

godzina 

wyjazdu 

oraz 

powrotu 

Długość 

trasy 

[km] 

Miejscówkowość 

docelowa i trasa 

powrotna 

Szczegółowy program wycieczki 

od wyjazdu do powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego  

i żywieniowego 

oraz przystanki  

i miejsce żywienia 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zobowiązuję się do zorganizowania wycieczki zgodnie z §10. i §11. Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w 

czasie wycieczki. Zobowiązuję się również do przedstawienia pisemnego sprawozdania z wycieczki 

oraz dołączenia go po powrocie do karty wyjścia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam zgody 

rodziców na udział uczniów w wycieczce. 

 

 

 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki 

Imię, nazwisko i podpis Imiona, nazwiska i podpisy 

 

1   

2   

3   

4   

 

 
 

 

Data  Pieczęć i podpis Kierownika Szkolenia Praktycznego 

  

 

 

 

 

                                   Zatwierdzam 
 

Data  Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a Lista uczestników wycieczki/wyjścia 

Załącznik nr 1b Sprawozdanie z wycieczki/wyjścia 
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Załącznik nr 1a 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/WYJŚCIA 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 
Numer telefonu  

rodzica/rodziców ucznia 

Numer telefonu  

ucznia 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Wyżej wymienieni uczniowie są objęci ubezpieczeniem NNW w ……………………………………… 

nr polisy:……………………..…..z dnia……………………..… 
 

 

Data Podpis kierownika wycieczki/wyjścia 
  

 

 

Data Podpis dyrektora 
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Załącznik nr 1b 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

SPRAWOZDANIE  

Z WYCIECZKI/WYJŚCIA 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

*-niepotrzebne skreślić 

 

Data wpływu sprawozdania Podpis osoby przyjmującej sprawozdanie 

  

 

Informacje ogólne  

Typ szkoły  Klasa/grupa  

Miejsce  Termin   

Liczba uczestników  Ilość uczniów niepełnosprawnych  

Liczba opiekunów wycieczki  Środek lokomocji  

 

Imię i nazwisko kierownika   

Imiona i nazwiska opiekunów  

 

PODSUMOWANIE, OCENA I ROZLICZENIE FINANSOWE 

 

 

 

Data  Podpis kierownika Podpis opiekuna 
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Załącznik nr 2 

  

ZGODA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA  UDZIAŁ  W  WYCIECZCE 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................………………w wycieczce szkolnej  

w dniach ………..………………….r., oraz jego udział  w proponowanych zajęciach/programie 

wycieczki. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze na miejsce zbiórki oraz 

po zakończeniu wycieczki.  Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału mojego dziecka w wycieczce. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki. Biorę 

odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 

wycieczek spowodowane przez moje dziecko.  

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji  

w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 

Wyrażam/nie wyrażam*  zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu 

wycieczki.  

 

* właściwe podkreślić 

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

 
 

 

 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem rodziców uczniów biorących udział w wycieczce oraz opiekuna/ów 

wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowałem ich o celu i trasie wycieczki 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 .................................................................... 
                                                                                                                            data i czytelny podpis kierownika wycieczki  
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Załącznik nr 4 

 

PRZYKŁADOWY REGULAMIN   WYCIECZKI  

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 

może mieć wpływ również na bezpieczeństwo wielu osób.  

 

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 
1. złożenia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd lub swojej w przypadku 

uczniów pełnoletnich; 

2. zapoznanie się z harmonogramem i regulaminem wycieczki; 

3. zabrania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu; 

4. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu; 

5. punktualne przybycie na miejsce planowanej zbiórki; 

6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki, w szczególności w środkach 

transportu i zajęcia miejsca wyznaczonego przez opiekuna; 

7. stosowanie się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów/przewodników; 

8. informowanie kierownika lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich problemach 

mających wspływ na bezpieczeństwo wycieczki; 

9. pozostawienie w porządku wszystkich miejsc przebywania; 

10. przestrzegania regulaminu wycieczki i Statutu Szkoły, godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz; 

11. w czasie jazdy nie spacerowania, nie stawania na siedzeniach, nie wychylania się przez okno, nie 

zaśmiecania pojazdu; 

12. korzystania z urządzeń technicznych/elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

13. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalania się od grupy bez zgody opiekuna; 

14. w czasie przebywania w obiektach noclegowych, muzealnych itp. przestrzegania postanowień  

i regulaminów tych obiektów; 

15. zachowywania się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury; 

16. przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych 

środków odurzających. 

17. organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zniszczone rzeczy uczestnika  

wycieczki.  

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu zawiadamia się jego 

rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki  

w związku z naruszeniem punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice/prawni opiekunowie. 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki 

 

                                                                                                           …………............................................ 
                                                                                                                         Data i czytelny  podpis ucznia   

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki 

 

                                                                                                           …………............................................ 
                                                                                                 Data i czytelny  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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 Załącznik nr 5 

 

Informacje dla wyjeżdżających oraz ich opiekunów 
                                      

 

Miejsce docelowe wycieczki………………………..…………………… 

Termin…………………………. 

Koszt…………………………... 

Adres miejsca noclegu……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko kierownika wycieczki (nr tel.)……………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna wycieczki (nr tel.)………………………………… 

Miejsce i godz. wyjazdu…………………………………..…………………. 

Miejsce i godz. powrotu………………………………………….…………… 

Szczegółowy program wycieczki (uwzględnić przerwy na posiłki oraz ciszę 

nocną) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……. 

Lista rzeczy, które należy ze sobą zabrać: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Informacje dla wyjeżdżających oraz ich opiekunów 
                                      

 

Miejsce docelowe wycieczki………………………..…………………… 

Termin………………………….. 

Koszt…………………………… 

Adres miejsca noclegu………………………………………………………… 

Imię i nazwisko kierownika wycieczki (nr tel.)………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna wycieczki (nr tel.)………………………………… 

Miejsce i godz. wyjazdu…………………………………..………………….. 

Miejsce i godz. powrotu………………………………………….…………… 

Szczegółowy program wycieczki (uwzględnić przerwy na posiłki oraz ciszę 

nocną) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……. 

Lista rzeczy, które należy ze sobą zabrać: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 6 

 

 

PRELIMINARZ/ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI  

 

 

klasy……..  do………………………………. w dniach ……………... 

 

 

WPŁYWY 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Odpłatność uczestników      

2. Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców  

3. Inne                       

Razem wpływy  

 

KOSZTY 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Transport  

2. Wyżywienie                        

3. Noclegi  

4. Przewodnik                           

5. Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.  

6. Opłaty za parking  

7. Ubezpieczenie  

8. Inne  
Razem wydatki                      

 

 

 

Pozostała  kwota ………………..……………………   zostaje przeznaczona na …………………..........    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

 

 

……………….……………………………….. 

                                                                                                                                                    (data i podpis kierownika wycieczki)                                                                                                                                              
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 Załącznik nr 7 

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY Z DNIA…………………. 

 
1. Zespół powypadkowy w składzie: 

 

……………........................................................................................................................................... ………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

dokonał w dniach ...................................... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn  wypadku, jakiemu  

 

w dniu ………… o godzinie .......................... uległ(a)  
 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

urodzony(a) ...................................................... zamieszkały(a) .................................................................................  
 

2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ...................................................................................................  

 

3. Rodzaj urazu i jego opis – ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Udzielona pomoc 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

5. Miejsce wypadku – ……………………………………………………………………..  

 

6. Rodzaj zajęć – ……………………………………………………………………………..…………  

 

7. Opis wypadku z podaniem jego przyczyn 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku   -                               

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w miejscu,  

w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać, z jakiej przyczyny) –  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.  Świadkowie wypadku:  

a. ................................................................................................................................ 

b. ................................................................................................................................ 

c. ................................................................................................................................ 

11. Środki zapobiegawcze 

 - omówienie zasad zachowania bezpieczeństwa z uczniami w czasie wycieczki/imprezy turystycznej 

 - omówienie wypadku i jego analiza na najbliższej radzie pedagogicznej 

 

12.  Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) zaznajomiono z protokołem i innymi dokumentami, 

pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń, przekazano rodzicom/opiekunom kopię 

protokołu.   

 
 

 

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

          Podpisy pouczonych 

 

 

13. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 

a. ............................................................................................................................................... 

b. ............................................................................................................................................... 

c. ............................................................................................................................................... 

 

 

………………………………………………. 

Podpisy członków zespołu powypadkowego 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły 

 

 

 

 

OPINIA LEKARSKA 
 

 

Stwierdza się, że uczeń ...............................................................................................................................................  

 

na skutek wypadku w dniu ......................................................................................................................................... 

 

doznał............................................................................................................................................................................

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

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

 

Wypadek*: 

a. spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, 

b. nie spowodował ciężkiego uszkodzenia ciała. 

 

 

 

 

........................................... dnia ........................                                                                                      .................................. ...  

                                 (podpis i pieczęć lekarza) 

* – Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

 

KARTA WYJŚCIA  

NA KONKURS 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 

Data wypełnienia karty Data wpływu karty Podpis osoby przyjmującej kartę 

   

 

Cel i założenia  

 

 

 

 

 

Nazwa konkursu  

Rodzaj konkursu 

Ogólnokształcący  Zawodowy  Inny  

Szczebel konkursu  

Miejsce konkursu  

Data rozpoczęcia konkursu  Godzina rozpoczęcia konkursu  

Miejsce zbiórki  Godzina zbiórki  

Orientacyjna godzina zakończenia konkursu  

Liczba uczniów  Klasa/grupa  

 

Imię i nazwisko kierownika wyjścia  Telefon  

Imię i nazwisko opiekuna wyjścia  Telefon  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść/wyjazdów organizowanych dla 

uczniów. Zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania. Zapoznałem/łam uczniów z regulaminem wyjść/wyjazdów.  

W przypadku gdy wyjścia odbywają się w dniu praktyk zawodowych, udział uczniów skonsultowano z Kierownikiem 

Szkolenia Praktycznego. Zobowiązuję się do przedstawienia pisemnego sprawozdania z wyjścia na konkurs oraz dołączenia 

go po powrocie do karty wyjścia. 

 

Imię i nazwisko i podpis opiekuna wyjścia Imię i nazwisko i podpis kierownik wyjścia 

  

 

                                                                                               ZATWIERDZAM 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

Załącznik nr 8a Lista uczestników konkursu 

Załącznik nr 8b Sprawozdanie z wyjścia na konkurs 
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Załącznik nr 8a 

 

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Podpis kierownika 
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Załącznik nr 8b 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

 

SPRAWOZDANIE Z WYJŚCIA  

NA KONKURS 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 
 

Data wpływu sprawozdania Podpis osoby przyjmującej sprawozdanie 

  

 

 

 

Nazwa konkursu  

Rodzaj konkursu 

Ogólnokształcący  Zawodowy  Inny  

Szczebel konkursu  

Miejsce konkursu  Data  

Godzina rozpoczęcia konkursu  Godzina zakończenia konkursu  

Liczba uczniów  Klasa/grupa  

 

 

Imię i nazwisko kierownika wyjścia  

Imię i nazwisko opiekuna wyjścia  

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONKURSU, UWAGI, WNIOSKI 
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UCZESTNICTOW INDYWIDUALNE 

 

WYKAZ UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Zajęte miejsce Uwagi* 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

*-należy wpisać informacje czy uczeń zakwalifikował się do dalszego etapu oraz wskazać kolejny szczebel 

 

 

 

UCZESTNICTOW GRUPOWE 

 

WYKAZ UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Zajęte miejsce Uwagi* 

1   

  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

*-należy wpisać informacje czy grupa zakwalifikowała się do dalszego etapu oraz wskazać kolejny szczebel 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Podpis opiekuna/kierownika 
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Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

 

KARTA WYJŚCIA  

NA ZAWODY SPORTOWE 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 

 

Data wypełnienia karty Data wpływu karty Podpis osoby przyjmującej kartę 

   

 

Cel i założenia  

 

 

 

 

Nazwa zawodów  

Szczebel zawodów  

Miejsce zawodów  

Data rozpoczęcia zawodów  Godzina rozpoczęcia zawodów  

Miejsce zbiórki  Godzina zbiórki  

Orientacyjna godzina zakończenia zawodów  

Liczba uczniów  Klasa/grupa  

 

Imię i nazwisko kierownika wyjścia  Telefon  

Imię i nazwisko opiekuna wyjścia  Telefon  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść/wyjazdów organizowanych dla 

uczniów. Zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania. Zapoznałem/łam uczniów z regulaminem wyjść/wyjazdów.  

W przypadku gdy zawody sportowe odbywają się w dniu praktyk zawodowych, udział uczniów skonsultowano z Kierownikiem 

Szkolenia Praktycznego. Zobowiązuję się do przedstawienia pisemnego sprawozdania z wyjścia na konkurs oraz dołączenia 

go po powrocie do karty wyjścia. 

 
Imię i nazwisko i podpis opiekuna wyjścia Imię i nazwisko i podpis kierownik wyjścia 

  

 

                                                                                               ZATWIERDZAM 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

Załącznik nr 9a Lista uczestników zawodów sportowych 

Załącznik nr 9b Sprawozdanie z wyjścia na zawody sportowe 
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Załącznik nr 9a 

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Podpis kierownika 
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Załącznik nr 9b 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć szkoły 

 

SPRAWOZDANIE Z WYJŚCIA  

NA ZAWODY SPORTOWE 
Zespół Szkół Budowlanych 

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 
 

Data wpływu sprawozdania Podpis osoby przyjmującej sprawozdanie 

  

 

 

 

Nazwa zawodów  

Szczebel zawodów  

Miejsce zawodów  Data  

Godzina rozpoczęcia zawodów  Godzina zakończenia zawodów  

Liczba uczniów  Klasa/grupa  

 

Imię i nazwisko kierownika wyjścia  

Imię i nazwisko opiekuna wyjścia  

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU ZAWODÓW, UWAGI, WNIOSKI 
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UCZESTNICTOW INDYWIDUALNE 

 

WYKAZ UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Zajęte miejsce Uwagi* 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

*-należy wpisać informacje czy uczeń zakwalifikował się do dalszego etapu oraz wskazać kolejny szczebel 

 

 

 

UCZESTNICTOW GRUPOWE 

 

WYKAZ UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Zajęte miejsce Uwagi* 

1   

  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

*-należy wpisać informacje czy grupa zakwalifikowała się do dalszego etapu oraz wskazać kolejny szczebel 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Podpis opiekuna/kierownika 

  

 

 

 


