
REGULAMIN WYCIECZEK  

W SPECJALNYM 

OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ŻUKOWIE 

 

 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 (Dz.U. z 2018r., poz. 1055) 

 

I. Organizowanie przez szkołę 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.  

 

II. 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. 

 

III. 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, 

 

IV. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.  

1) Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 

wycieczki. 

2) Wzór karty wycieczki znajduje się w drukach szkolnych  w biurze placówki 

3) Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły. 

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

      1) Rodzic może wnioskować o przekazanie dokumentów wykorzystywanych przez  

          wychowanka podczas trwania wycieczki na ręce wychowawcy/opiekuna wycieczki, 

         (zapis w druku zgody na wycieczkę)  

       2) W przypadku wniosku rodzica o przekazanie dokumentów wychowanka  

        wychowawcy/opiekunowi wycieczki, ten ponosi za nie odpowiedzialność do  

        momentu ich zwrotu wychowankowi w szkole, po zakończonej wycieczce. 

 3) Wzór zgody znajduje się w drukach szkolnych w biurze placówki. 

VI.  Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły.   

VII. Kierownik wycieczki:  

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;  

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

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;  

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania;  

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom (również w porze nocnej); 

 6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

 7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki;  



8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów, opiekunów; 

 9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;  

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

i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

VIII. Opiekun wycieczki: 

 1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

 2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki                              

i przestrzegania jej regulaminu;  

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, (również w porze nocnej); 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, opiekunom; 

 5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

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

wycieczki.  

X. Regulamin wycieczek zawiera  szczegółowe zasady: 

 - zachowania zachowania się uczniów podczas wycieczki załącznik nr 1 

-  poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki załącznik nr 2                         

-  zachowania się uczniów  w zakresie korzystania ze środków komunikacji  załącznik nr 3 

XI. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 26.09.2019r. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS WYCIECZKI  

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika 

wycieczki, opiekunów lub przewodników, 

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

 

2. Uczestnicy wycieczki: 

a)  przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  

c) bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu oraz napojów energetyzujących, 

palenia papierosów, zażywania środków odurzających,  

d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt, 

e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają, 

f) przestrzegają godzin ciszy nocnej,  

g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

3. W przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  2c   będą zawiadomieni   

jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły oraz realizowane adekwatne 

konsekwencje, zgodne z zasadami zachowania ujętymi w WSO. 

4. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio 

przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia 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 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516 ze zm.).  

 6.     Przed każdą wycieczką kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE TRWANIA WYCIECZKI  

 

1.  W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom 

i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.  

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski 

lub kamizelki. 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie 

kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy 

      wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi            

                  uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.  

4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny 

poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone 

latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze 

pojazdy.  

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po 

chodnikach, również zwartą grupą. 

7. uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego 

przeznaczonych (pasy dla pieszych). 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3  

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI  

W przypadku korzystania z komunikacji zabrania się zabierania napojów gazowanych.  

Jazda autokarem/ busem szkolnym  

1.  Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru/busa i ustala kolejność zajmowania 

miejsc przez uczestników wycieczki.  

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 

3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru/busa. 

4. Opiekun wchodzi do autokaru/busa ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy 

drzwiach.  

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z 

nich podczas jazdy. 

6. Przy wychodzeniu z autokaru/busa pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach 

ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.  

7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze/busie zostawiają porządek. 

8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru/busa ostatni sprawdzając, czy nikt 

z uczestników nie pozostał w autokarze. 

9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę 

obecności.  

Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem 

1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem 

z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik 

wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza 

listę obecności.  

2,  Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.  

3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.  

4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, 

należy zachować ład i porządek. 

5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na 

peronie. 

6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie 

pozostał. 

7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. 


