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RozdziaRozdziałł II

Cele dziaCele działłalnoalnośści turystycznoci turystyczno--krajoznawczej krajoznawczej 

szkoszkołłyy

DziaDziałłalnoalnośćść szkoszkołły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna sy w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna słłuuŜŜyyćć w szczegw szczegóólnolnośści:ci:

1.1. Poznawaniu kraju, jego Poznawaniu kraju, jego śśrodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytkrodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytkóów kultury w kultury ii historiihistorii..

2.2. Poszerzaniu wiedzy z rPoszerzaniu wiedzy z róóŜŜnych dziedzin nych dziedzin ŜŜycia spoycia społłecznego, gospodarczego ecznego, gospodarczego ii kulturalnegokulturalnego..

3.3. Upowszechnianiu zasad ochrony Upowszechnianiu zasad ochrony śśrodowiska naturalnego oraz korzystania z zasobrodowiska naturalnego oraz korzystania z zasobóów przyrody.w przyrody.

4.4. Upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku.Upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku.

5.5. Podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawnoPodnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawnośści fizycznej.ci fizycznej.

6.6. Wspomaganiu rodziny i szkoWspomaganiu rodziny i szkołły w procesie wychowania.y w procesie wychowania.



RozdziaRozdziałł IIII

Formy dziaFormy działłalnoalnośści turystycznoci turystyczno--

krajoznawczej krajoznawczej 

1.1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa siOrganizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa sięę w nastw nastęępujpująących formach:cych formach:

a) wycieczki przedmiotowe a) wycieczki przedmiotowe —— inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupeinicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełłnienia nienia 

obowiobowiąązujzująącego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiocego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiottóów pokrewnych;w pokrewnych;

b) wycieczki krajoznawczob) wycieczki krajoznawczo--turystyczne tj. zielone szkoturystyczne tj. zielone szkołły.y.

2.2. Organizacja i program wycieczek dostosowuje siOrganizacja i program wycieczek dostosowuje sięę do wieku, zainteresowado wieku, zainteresowańń i potrzeb ucznii potrzeb ucznióów, ich w, ich 

stanu zdrowia, prawnostanu zdrowia, prawnośści fizycznej.ci fizycznej.

3.3. Krajoznawstwo i turystyka moKrajoznawstwo i turystyka moŜŜe bye byćć organizowana w ramach zajorganizowana w ramach zajęćęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 

pozaszkolnych.pozaszkolnych.

4.4. SzkoSzkołła moa moŜŜe organizowae organizowaćć wycieczki zagraniczne w formach, o ktwycieczki zagraniczne w formach, o któórych mowa w rych mowa w pktpkt. 1a,b. Zgod. 1a,b. Zgodęę na na 

zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyrazorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraŜŜa organ prowadza organ prowadząący. Wycieczkcy. Wycieczkęę nalenaleŜŜy zgy zgłłaszaaszaćć z z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem dostarczajdwutygodniowym wyprzedzeniem dostarczająąc ksero dokumentc ksero dokumentóów omw omóówionych w wionych w pktpkt 8 rozdzia8 rozdziałłu u 

III.III.



RozdziaRozdziałł IIIIII

Organizacja dziaOrganizacja działłalnoalnośści turystycznoci turystyczno--krajoznawczej krajoznawczej 

1.1. Organizacja i program powinny byOrganizacja i program powinny byćć dostosowane do wieku, zainteresowadostosowane do wieku, zainteresowańń i potrzeb ucznii potrzeb ucznióów, ich stanu zdrowia oraz sprawnow, ich stanu zdrowia oraz sprawnośści ci 

fizycznej.fizycznej.

2.2. Wszyscy uczestnicy zostajWszyscy uczestnicy zostająą zapoznani z programem, harmonogramem i regulaminem  wycieczki.zapoznani z programem, harmonogramem i regulaminem  wycieczki.

3.3. Wycieczka powinna byWycieczka powinna byćć prawidprawidłłowo przygotowana pod wzglowo przygotowana pod wzglęędem programowym oraz organizacyjnym.dem programowym oraz organizacyjnym.

4.4. Rodzice zobowiRodzice zobowiąązani szani sąą poinformowapoinformowaćć organizatora wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leorganizatora wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, czeniu, ewentualnych alergiach, 

uczuleniach o innych przeciwwskazaniach.uczuleniach o innych przeciwwskazaniach.

5.5. Opiekunami wycieczki powinni byOpiekunami wycieczki powinni byćć nauczyciele szkonauczyciele szkołły lub opiekunowie dziecka y lub opiekunowie dziecka npnp. rodzice.. rodzice.

6.6. Organizator wycieczki powinien posiadaOrganizator wycieczki powinien posiadaćć zazaśświadczenie o ukowiadczenie o ukońńczeniu kursu dla kierownikczeniu kursu dla kierownikóów wycieczek szkolnych.w wycieczek szkolnych.

7.7. W przypadku wycieczek zagranicznych dokumentacja zawiera:W przypadku wycieczek zagranicznych dokumentacja zawiera:

–– nazwnazwęę kraju,kraju,

–– czas pobytu,czas pobytu,

–– program pobytu,program pobytu,

–– imiimięę i nazwisko organizatora oraz opiekuni nazwisko organizatora oraz opiekunóów,w,

–– listlistęę uczniucznióów biorw biorąących udziacych udziałł w wyjew wyjeźździe wraz z okredzie wraz z okreśśleniem ich wieku, leniem ich wieku, PeseluPeselu, telefon, telefonóów kontaktowych do rodzicw kontaktowych do rodzicóów,w,

–– obowiobowiąązkowe ubezpieczenie zagraniczne.zkowe ubezpieczenie zagraniczne.

8.8. Organizator wycieczki jest zobowiOrganizator wycieczki jest zobowiąązany do wypezany do wypełłnienia karty wycieczki oraz donienia karty wycieczki oraz dołąłączenia listy uczniczenia listy ucznióów z w z PeselemPeselem, telefonami , telefonami 

kontaktowymi do rodzickontaktowymi do rodzicóów. (Zaw. (Załąłącznik nr 1).cznik nr 1).

9.9. Osoba peOsoba pełłniniąąca wspomagajca wspomagająąccąą formformęę organizatora wycieczki tzw. opiekun borganizatora wycieczki tzw. opiekun bęęddąący rodzicem lub inncy rodzicem lub innąą osobosobąą pokrewnpokrewnąą dziecka jest dziecka jest 

zobowizobowiąązany do podpisania zobowizany do podpisania zobowiąązania. (zazania. (załąłącznik nr 2).cznik nr 2).

10.10. Wycieczki powinny rozpoczynaWycieczki powinny rozpoczynaćć sisięę i koi końńczyczyćć przed budynkiem szkoprzed budynkiem szkołły.y.

11.11. ZgodZgodęę na wycieczkna wycieczkęę wydaje i podpisuje kartwydaje i podpisuje kartęę wycieczki (co najmniej 1 dziewycieczki (co najmniej 1 dzieńń przed jej rozpoczprzed jej rozpoczęęciem) dyrektor lub wicedyrektor szkociem) dyrektor lub wicedyrektor szkołły.y.



RozdziaRozdziałł IVIV

Zasady opieki i bezpieczeZasady opieki i bezpieczeńństwa w czasie wycieczek stwa w czasie wycieczek 

1.1. OpiekOpiekęę nad uczniami biornad uczniami biorąącymi udziacymi udziałł w wycieczce sprawuje organizator i opiekunowie grupy:w wycieczce sprawuje organizator i opiekunowie grupy:

2.2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek peDla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełłnego bezpieczenego bezpieczeńństwa konieczne jest przydzielenie opiekunstwa konieczne jest przydzielenie opiekunóów spow spośśrróód nauczycieli d nauczycieli 

oraz rodzicoraz rodzicóów wedw wedłług nastug nastęępujpująących zasad:cych zasad:

a)a) jeden opiekun na 30 osjeden opiekun na 30 osóób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, ktb podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, któóre jest siedzibre jest siedzibąą szkoszkołły,y,

b)b) jeden opiekun na 15 ucznijeden opiekun na 15 ucznióów, przy wyjw, przy wyjśściu lub wyjeciu lub wyjeźździe autobusem poza miejscowodzie autobusem poza miejscowośćść, kt, któóra jest siedzibra jest siedzibąą szkoszkołły,y,

c)c) jeden opiekun na 10 osjeden opiekun na 10 osóób na wycieczki gb na wycieczki góórskie,rskie,

d)d) jeden opiekun na 7 osjeden opiekun na 7 osóób na wycieczkach rowerowych,b na wycieczkach rowerowych,

e)e) w wycieczkach rowerowych mogw wycieczkach rowerowych mogąą brabraćć udziaudziałł uczniowie, ktuczniowie, któórzy ukorzy ukońńczyli 12 lat czyli 12 lat ii posiadajposiadająą kartkartęę rowerowrowerowąą. Z ty. Z tyłłu u 

i przodu bezwzgli przodu bezwzglęędnie jaddnie jadąą osoby dorososoby dorosłłe (2e (2 osoby dorososoby dorosłłe na 10e na 10––13 uczni13 ucznióów). Odlegw). Odległłoośćść od roweru do roweru nie powinna od roweru do roweru nie powinna 

przekraczaprzekraczaćć 5 m,5 m,

f)f) przed wyruszeniem na wycieczkprzed wyruszeniem na wycieczkęę nalenaleŜŜy pouczyy pouczyćć jej uczestnikjej uczestnikóów o zasadach bezpieczew o zasadach bezpieczeńństwa i sposobie stwa i sposobie 

zachowania sizachowania sięę..

3.3. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogW czasie wycieczki uczestnicy nie mogąą pozostawapozostawaćć bez nadzoru opiekunbez nadzoru opiekunóów.w.

4. 4. Opiekun wycieczki ma obowiOpiekun wycieczki ma obowiąązek sprawdzazek sprawdzaćć stan liczbowy ucznistan liczbowy ucznióów przed wyruszeniem z kaw przed wyruszeniem z kaŜŜdego miejsca pobytu, w czasie dego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego.zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego.

5.5. Na wszystkich wycieczkach naleNa wszystkich wycieczkach naleŜŜy przestrzegay przestrzegaćć zasad bezpiecznego poruszania sizasad bezpiecznego poruszania sięę po drogach i ulicach. Kolumna ucznipo drogach i ulicach. Kolumna ucznióów w 

momoŜŜe poruszae poruszaćć sisięę tylko prawtylko prawąą stronstronąą jezdni.jezdni.

6.6. Kierowca ma obowiKierowca ma obowiąązek przedstawizek przedstawićć kierownikowi wycieczki kartkierownikowi wycieczki kartęę przeglprzegląądu technicznego autokaru. Jeden kierowca modu technicznego autokaru. Jeden kierowca moŜŜe e 

prowadziprowadzićć pojazd pojazd maxmax. 8 godz. na dob. 8 godz. na dobęę zz przerwamiprzerwami na odpoczynek (trasa okona odpoczynek (trasa okołło 500 km).o 500 km).



RozdziaRozdziałł VV

Organizator wycieczki i jego obowiOrganizator wycieczki i jego obowiąązkizki

1.1. Organizatorem wycieczek krajoznawczoOrganizatorem wycieczek krajoznawczo--turystycznych powinien byturystycznych powinien byćć nauczyciel posiadajnauczyciel posiadająący:cy:

a) kurs kierownika) kurs kierownikóów wycieczek szkolnych,w wycieczek szkolnych,

b) uprawnienie instruktora harcerskiego,b) uprawnienie instruktora harcerskiego,

c) uprawnienie przewodnika turystycznego, instruktora turystyki,c) uprawnienie przewodnika turystycznego, instruktora turystyki, bbąąddźź pilota wycieczek.pilota wycieczek.

2.2. Do obowiDo obowiąązkzkóów organizatora wycieczek nalew organizatora wycieczek naleŜŜy:y:

a) opracowanie programu i harmonogram wycieczki,a) opracowanie programu i harmonogram wycieczki,

b) opracowanie regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nim wszystb) opracowanie regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nim wszystkich uczestnikkich uczestnikóów,w,

c) zapoznanie uczestnikc) zapoznanie uczestnikóów z zasadami bezpieczew z zasadami bezpieczeńństwa oraz zapewnienie warunkstwa oraz zapewnienie warunkóów do ich realizacji,w do ich realizacji,

d) przygotowanie dokumentacji wycieczki, przedstawienie jej dyred) przygotowanie dokumentacji wycieczki, przedstawienie jej dyrektorowi do zatwierdzenia,ktorowi do zatwierdzenia,

e) okree) okreśślenie zadalenie zadańń dla poszczegdla poszczegóólnych opiekunlnych opiekunóów w zakresie realizacji programu wycieczki,w w zakresie realizacji programu wycieczki,

g) nadzg) nadzóór nad zaopatrzeniem uczestnikr nad zaopatrzeniem uczestnikóów w niezbw w niezbęędny, sprawny sprzdny, sprawny sprzęęt, ekwipunek t, ekwipunek ii apteczkapteczkęę pierwszej pomocy,pierwszej pomocy,

h) przydziah) przydziałł zadazadańń wwśśrróód uczestnikd uczestnikóów wycieczki,w wycieczki,

i) dysponowanie i) dysponowanie śśrodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacjrodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacjęę wycieczki,wycieczki,

j) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wyciej) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakoczki po jej zakońńczeniu,czeniu,

k) zawiadomienie rodzick) zawiadomienie rodzicóów o nieodpowiednim zachowaniu uczestnikw o nieodpowiednim zachowaniu uczestnikóów wycieczki w wycieczki ii obowiobowiąązkuzku natychmiastowego natychmiastowego 

odbioru ucznia przez rodzicodbioru ucznia przez rodzicóów z wycieczki.w z wycieczki.



RozdziaRozdziałł VIVI

Opiekun wycieczki i jego obowiOpiekun wycieczki i jego obowiąązkizki

1.1. Opiekunem wycieczki moOpiekunem wycieczki moŜŜe bye byćć nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna penauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełłnoletnia osoba.noletnia osoba.

2.2. Do obowiDo obowiąązkzkóów opiekuna nalew opiekuna naleŜŜy:y:

a) sprawowanie opieki nad powierzona) sprawowanie opieki nad powierzonąą mu grupmu grupąą i dbanie o jej bezpieczei dbanie o jej bezpieczeńństwo,stwo,

b) wspb) wspóółłdziadziałłanie z organizatorem wycieczki w zakresie realizacji programu i anie z organizatorem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmoharmo--nogramem nogramem 

wycieczki,wycieczki,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez ucznc) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniióów, ze szczegw, ze szczegóólnym lnym 

uwzgluwzglęędnieniem zasad bezpieczednieniem zasad bezpieczeńństwa,stwa,

d) nadzorowanie wykonywanych zadad) nadzorowanie wykonywanych zadańń przydzielonych uczniom,przydzielonych uczniom,

e) wykonywanie innych zadae) wykonywanie innych zadańń zleconych przez organizatora wycieczki.zleconych przez organizatora wycieczki.

3.3. Podpisanie stosownego zaPodpisanie stosownego zaśświadczenia jewiadczenia jeśśli opiekunem wycieczki jest rodzic lub inna osoba li opiekunem wycieczki jest rodzic lub inna osoba 

pokrewna uczestnika wycieczki, o ktpokrewna uczestnika wycieczki, o któórym mowa w rozdziale III rym mowa w rozdziale III pktpkt. 9 (za. 9 (załąłącznik nr 2).cznik nr 2).



RozdziaRozdziałł VIIVII

Prawa i obowiPrawa i obowiąązki uczestnikzki uczestnikóów wycieczkiw wycieczki

1.1. ZgZgłłaszanie propozycji rozwiaszanie propozycji rozwiąązazańń dotyczdotycząących szczegcych szczegóółłowych kwestii organizacyjnych i merytorycznych wycieczki.owych kwestii organizacyjnych i merytorycznych wycieczki.

2.2. Uczestniczenie w zajUczestniczenie w zajęęciach przewidzianych w programie.ciach przewidzianych w programie.

3.3. Korzystanie z pomocy organizatora, opiekunKorzystanie z pomocy organizatora, opiekunóów wycieczki.w wycieczki.

4.4. Poinformowanie organizatora wycieczki o ewentualnych dolegliwoPoinformowanie organizatora wycieczki o ewentualnych dolegliwośściach oraz stosowanych lekach.ciach oraz stosowanych lekach.

5.5. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalaUczniowi nie wolno samowolnie oddalaćć sisięę od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywajod grupy. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywająą cacałły czas y czas 

pod nadzorem opiekunpod nadzorem opiekunóów.w.

6.6. Przestrzeganie przepisPrzestrzeganie przepisóów obowiw obowiąązujzująących w miejscu pobytu dotyczcych w miejscu pobytu dotycząących m.in. stosowania urzcych m.in. stosowania urząądzedzeńń

elektrycznych, przestrzegania ciszy nocnej, zachowania sielektrycznych, przestrzegania ciszy nocnej, zachowania sięę na obszarach chronionych.na obszarach chronionych.

7.7. Dbanie o otaczajDbanie o otaczająące mienie, posiadany bagace mienie, posiadany bagaŜŜ oraz woraz włłasnoasnośćść wspwspóółłuczestnikuczestnikóów wyjazdu.w wyjazdu.

8.8. Pozostawienie czystoPozostawienie czystośści w ci w śśrodkach transportu i miejscach pobytu uczestnikrodkach transportu i miejscach pobytu uczestnikóów wycieczki.w wycieczki.

9.9. W czasie postoju autokaru uczeW czasie postoju autokaru uczeńń śściciśśle przestrzega polecele przestrzega poleceńń organizatora wycieczki.organizatora wycieczki.

10.10. UczeUczeńń ma obowima obowiąązek poinformowazek poinformowaćć organizatora wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrzorganizatora wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrząądzonych szkodach lub dzonych szkodach lub 

innych problemach dotyczinnych problemach dotycząących wycieczki.cych wycieczki.

11.11. W miarW miaręę momoŜŜliwoliwośści ograniczyci ograniczyćć posiadanie w trakcie wycieczki drogiego sprzposiadanie w trakcie wycieczki drogiego sprzęętu tu ii przedmiotprzedmiotóóww npnp.: telefon.: telefonóów w 

komkomóórkowych, aparatrkowych, aparatóów fotograficznych, drogiej odziew fotograficznych, drogiej odzieŜŜy, duy, duŜŜej iloej ilośści pienici pienięędzy.dzy.



RozdziaRozdziałł VIIIVIII

Postanowienia koPostanowienia końńcowecowe

1.1. Niniejszy regulamin musi byNiniejszy regulamin musi byćć podany do wiadomopodany do wiadomośści uczestnikci uczestnikóów wycieczki, w wycieczki, 

rodzicrodzicóów przed jej rozpoczw przed jej rozpoczęęciem.ciem.

2.2. Za umyZa umyśślne spowodowanie szkody przez uczestniklne spowodowanie szkody przez uczestnikóów w trakcie trwania wycieczki w w trakcie trwania wycieczki 

odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść materialnmaterialnąą ponoszponosząą rodzice.rodzice.

3.3. W trakcie trwania wycieczki organizowanej przez szkoW trakcie trwania wycieczki organizowanej przez szkołęłę uczestnikuczestnikóów obowiw obowiąązujzująą

zasady zapisane w Statucie Szkozasady zapisane w Statucie Szkołły.y.

4.4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje sankcje karneNieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje sankcje karne do wykluczenia do wykluczenia 

zz wycieczkiwycieczki na koszt rodzicna koszt rodzicóów ww włąłącznie.cznie.

5.5. Wszelkie roszczenia rodzicWszelkie roszczenia rodzicóów i uczniw i ucznióów z tytuw z tytułłu niedopeu niedopełłnionych zobowinionych zobowiąązazańń w tego w tego 

typu wypadkach naletypu wypadkach naleŜŜy zgy zgłłaszaaszaćć bezpobezpośśrednio do biura turystycznego brednio do biura turystycznego bęęddąącego cego 

organizatorem wycieczki.organizatorem wycieczki.



Spis zaSpis załąłącznikcznikóów:w:

ZaZałąłącznik nr 1 cznik nr 1 —— Karta wycieczki z harmonogramem.Karta wycieczki z harmonogramem.

ZaZałąłącznik nr 2 cznik nr 2 —— Pisemna zgoda rodzicPisemna zgoda rodzicóów lub osw lub osóób b 

pokrewnych ucznia pepokrewnych ucznia pełłniniąących formcych formęę wspomagajwspomagająąccąą

organizatora wycieczki.organizatora wycieczki.








