Zespół Szkół Nr 3
w Skierniewicach

REGULAMIN
WYCIECZEK SZKOLNYCH
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§ 1. Zasady ogólne
1.
2.
3.

4.

Wycieczki oraz inne imprezy o charakterze krajoznawczo-turystycznym, sportowym są
integralną formą działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły.
W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
Organizowane przez szkołę krajoznawstwo i turystyka ma na celu:
a. poznawanie najbliższego otoczenia, regionu, 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 uczniów 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 podnoszenie
sprawności fizycznej;
g. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
h. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki
uniwersalnej;
i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
a. wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu
uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
b. 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,
c. 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
– zwanych dalej „wycieczkami”.

§ 2. Organizacja wycieczek
1.
2.
3.

Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły zatwierdzając kartę wycieczki. Wzór karty wycieczki określa załącznik nr 1 do regulaminu.
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4.

Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą
imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub opiekuna ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
5.
W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
a. dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący
nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki,
o której mowa w § 2 pkt 3 bez 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 jest wyrażana w formie pisemnej. Wzór
zgody rodzica na udział w wycieczce ucznia określa załącznik nr 2 do regulaminu.
7.
Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników
pedagogicznych szkoły.
8.
W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
9.
W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa
w § 1 pkt 4c, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
10. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
11. Kierownik wycieczki (w przypadku wycieczek krajowych) najpóźniej na 5 dni roboczych
przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
W przypadku wyjazdów zagranicznych informacja taka powinna być przedłożona najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem.
12. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem przedstawia
dyrektorowi do zatwierdzenia kartę wycieczki wraz z listą uczestników. W przypadku
wycieczek zagranicznych – najpóźniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem.
13. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie
grup. Opieka ta ma charakter ciągły, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jej uczestników.
14. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby
uczestników, miejsca wycieczki, rodzaju środka lokomocji. Przy ustaleniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie w organizacji wycieczek, sposobu
organizowania wycieczki oraz stopnia zdyscyplinowania grupy uczniów. Zalecana jest
następująca ilość opiekunów:
− wycieczki autokarowe – 1 opiekun na 15 uczniów,
− wyjazdy pociągiem – 1 opiekun na 10 uczniów,
− wycieczki rowerowe – 2 opiekunów na 13 (kolumna nie może przekraczać 15
uczestników; osobą otwierającą i zamykającą kolumnę jest opiekun),
− wycieczki w góry powyżej 1000 m n.p.m. – 1 opiekun na 10 uczniów.
15. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
16. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
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17.
18.

19.
20.
21.
22.

Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach.
Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy. Jeśli sprawność pojazdu lub zachowanie kierowcy budzą wątpliwości kierownika wycieczki, zobowiązany jest wezwać służby upoważnione do kontroli.
Uczestnicy wycieczek zobowiązani są być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny
lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu (po godzinie 22:00
uczniowie niepełnoletni – wyłącznie pod opieką rodziców).
Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie czekał w miejscu wcześniej ustalonym.
W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników
wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
§ 3. Obowiązki kierownika wycieczki

1. Kierownik wycieczki:
a. opracowuje program i regulamin wycieczki;
b. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
c. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
d. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia
warunki do ich przestrzegania;
e. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
f. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
g. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
h. dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
i. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
j. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w ciągu 2 tygodni od zakończenia
wycieczki;
k. wzór rozliczenia finansowego stanowi załącznik nr 3 do regulaminu;
2. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.
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§ 4. Obowiązki opiekuna wycieczki
1. Opiekun wycieczki
a. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
b. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
i przestrzegania jej regulaminu;
c. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
d. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
e. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
3. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz
przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan
liczbowy uczniów.
§ 5. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział
w wycieczce szkolnej.
2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania niedozwolonych używek.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają
przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze
statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich do odebrania dziecka z miejsca pobytu.
13. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo.
14. Uczniowie uczestniczący w wycieczce zobowiązani są do podpisania i przestrzegania
skróconego regulaminu wycieczki stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, zawierającego założenia §5.
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§ 6. Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki
oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub
innych źródeł.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych
z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację
tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia kosztów, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora
szkoły.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety
wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze lub
oświadczenie kierownika wycieczki.
§ 7. 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. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.
4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji
w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.
Załączniki:
1. Karta wycieczki z listą uczestników.
2. Zgoda rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego na udział w wycieczce.
3. Wzór sprawozdania finansowego.
4. Skrócony regulamin wycieczki.
Regulamin został opracowany przez Zespół do Spraw Zmian w Prawie Oświatowym w składzie:
Marta Jaszewska
Renata Mostowska
Izabela Czarnota-Kosonóg
Powyższy regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.XI.2018r.
i będzie obowiązywał od dnia 15.XI.2018r.
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Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI
1. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice
2. Cel wycieczki :.……………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa kraju 1)1 miasto/trasa wycieczki:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
3. Termin: ……………………………… 4. Numer telefonu kierownika wycieczki: ………..…………
5. Liczba uczniów: …………………….., w tym niepełnosprawnych: ……………………….…………
6. Klasa: ……….7. Liczba opiekunów wycieczki: …………8. Środek transportu: ………….…………
PROGRAM WYCIECZKI
Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość trasy
(w kilometrach)

Miejscowość docelowa i trasa
powrotna

Szczegółowy
program wycieczki
od wyjazdu do
powrotu

Adres miejsca
noclegowego
i żywieniowego
oraz przystanki
i miejsca żywienia

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.
Kierownik wycieczki
………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis)

Opiekunowie wycieczki
1. …………………………………
2. …………………………………
3. ………………………………....
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM
……………………………………………
(data i podpis dyrektora szkoły)

1

Dotyczy wycieczki za granicą.
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Lista uczestników
Lp.

Nazwisko imię

Klasa

Numer telefonu rodzica opiekuna

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.
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Załącznik nr 2

ZGODA NA WYCIECZKĘ
Wyrażam zgodę na udział syna / córki* …............................................................... ucz. kl…….
w wycieczce szkolnej do ............................................... w dniach .............................................
Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do …....................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wycieczce.
W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie
ambulatoryjne.
Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót
do domu. (nie dotyczy powrotu uczniów niepełnoletnich po godz. 22.00)
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje
dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania
przez nie regulaminu wycieczki.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:
(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

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

...............................................................
data

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów
*właściwe podkreślić
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Załącznik nr 3

WZÓR ROZLICZENIA FINANSOWEGO WYCIECZKI
I. Dochody
1. Wpłaty uczestników: liczba osób ….. x koszt wycieczki…………. = .................. zł.
2. Inne wpłaty …........................................…………………………………………….
Razem dochody:
…………………………………………………………………………….
II. Wydatki
1.

Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………………..

2.

Koszt noclegu:……………………………………………………………………..………..

3.

Koszt wyżywienia:……………………………………………………………..…………..

4.

Bilety wstępu: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
5. Inne wydatki (jakie): .................................................................................................
...................................................................................................................................
Razem wydatki: ……………....... Koszt na jednego uczestnika ……………….

.............................................................
(podpis kierownika wycieczki)

……………………………
Data zapoznania rodziców z rozliczeniem finansowym.

……………………………
Podpis osoby informującej.
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Załącznik nr 4

SKRÓCONY REGULAMIN WYCIECZKI
Jako uczestnik wycieczki/imprezy zobowiązuję się:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Posiadać ważną legitymację szkolną.
3. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów
lub przewodników.
4. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
7. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
8. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
9. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej.
10. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków
odurzających.
11. Przestrzegać Statutu Szkoły.
Podpisy uczniów:
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