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REGULAMIN

WYCIECZEKI IMPRE,Z
KRAJOZNAWCZO.
TURYSTYCZNYCH

w Zespole Pubticznego Gimnazium
i Szkoly Podstawowej

im. Jana Pawla II
wLeflnie



: kra i oznawczo-tu rvstvcznvch
azium i Szkolv Podstawowei
la II w Lefnie

podstawa prawna. Rozporz4dzenie MEN i S z dnia 8.09.2001r. w sprawie warunk6w i

sposobu organizowania pnei publiczne szkoty i placowki krajoznawstwa i turystyki (Dz' U'

Nr  135,  poz . l516)  .

I. Formy wycieczek szkolnYch.

$ 1
l. Szkola organizuje wycieczki w ramach zajgflekcyjnych i pozalekcyjnych'

2. Formy wycieczek szkolnYch:
r; Wycilczki przedmiotowe (klasowe)- inicjowane i tealizowane przez
' 

Laucrycreli w celu uzupelnienia obowiq,zuj4cego progranu nauczania, w

ramach danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego,
Z) Wycieczki krajoznawczo-turystyczne ,w kt6rych udzial nie wynaga od

uczestnikow priygotowania kondycyjnego i umiej gtnoSci specj alisfycznych,

3) Imprezy turvstvki kwalifikowanej i obozy wgdrowne ,\ry' ktorych udzial

wymaga od uczestnikow przygotowania kondycyjnego i umiejptnoSci

specjaiistycznych oraz postugiwania siq specjalistycznyq sprzqtem (np"

rowery, plecaki, kajaki, nartY),
+y Imprez y^ I<r ajoznawczo-turystyc,zne takie j ak biwaki,' konkursy, turniej e, raj dy

5) Irnprezy wyjazdow e zwiqzane ),realizacj4 programu nauczania tmt",,zielone

szkoly"
6) Kolonie wypoczynkowe.

3. Szkola mo1e organizowa6 wycieczki i imprezy zagraniczne, w formach o

ktorych mowa w pkt 2.

4. Zgodg na zorganizowanie wycieczki lub imprezy, o ktorej mowa w ust.3

Wriu dyrektor szkoty po zawiadomieniu organu prowadz4cego i organu

sprawuj 4cego nadzor pedago g iczny -

5. Zewzglpdu na czas trwania ton62nia siq wycieczki i imprezy:



1 .

2 .

3 .

4 .

organizacjaiprogramwycieczekiimprezpowinnybycdostosowanedo
wieku, ,rilterrsoffao i potrzeb uczni6w, ich stanu zdrowia, sprawnosci

iry r^"i, rtopniu pt"Vgotowani a i umiej qtnoSci specj al istycznych'

Uczniowie niepelnosprawni ,o ile nie mi

mog4 bra6 ia"iu* w wYciecd<ach l

wycieczek i imPrez Pow-inni im z

specyficznych potrzeb wynikaj4cych z t

rJdnaruczni6w w wyoiec zkach (r *ria*1em przedmiotowych odbywaj4cych

siq w ramach zajEt,lekcyjnych) i impiezach wymaga pisemnej zgody rodzicow

lub prawnych oPiekunow.

Wycieczka lub impreza winnl by6 naleZycie przygotowana pod wzglqdem

progfamowym i 
---orgu' 

izacyjnft, a hlse 
- 

om-6wiona ze wsrystkimi

uczestnkami w 
"aliesie 

iit" wycieczki, trasy, zwiedzania obiektow,

harmonogramu i regulaminu'

5. Organizator wycieczki tub imprezy jest zobowiq.zany do zapewnienia opieki i

bezpieczeflstwa jej uczesbrikom 
-i 

przestrzegania podstawowych zasad

bezpieczeristwa na wycieczkach lub impre zach'

rowe),
r do kilkunastu godzin,' 

zkania uczni6w', mleJscem zamles'
\/' J )

I I. Organ izacia wycieczek szkolnych'

$ 2

$ 3

1 . Tryb postgpowania organ tzatorawycieczki przedmiotowej (klasowej) :

1) zapoanacuczniow z tr-esci4i celemwycieczkiorazpodstawowymi przepisarni

bezpieczef is twa, , : - - : - - - .^^r*^
?) potwierdzie wyjscie w zeszycie wyjs6, ktory znajduje siE w sekretanacte

szkofu,
3) powiadomi6 dyrektora szkoly o wyjSciu'



4) fakt odbycia wycieczki odnotowad w dzienniku lekcyjnym'

Z. T.yb postgpowania organizatora innych wycieczek lub imprez, o ktorych

mowa w $ 1 ust'2 pkt' 2-5 
celem wvcieczki' ebiegiem'1) zapo4ranie dyrektora szkoty z celem wycieczki, tras4 otaz JeJ prz

z) po uryskaniuakceptacji dyrektora wypetni6 kartq wycieczki pozostawiaj4c ja

u wia6ciwego wicedYrektora'
3) zaponta| rodzicow uczniow i uczni6w z celem wycieczki, tas4'

harmonogramem i regulaminem,
4) uzyskad iir.*1nna zgodprodzic6w na udzial dziecka w wycieczce,

5i ,ipo^ue u.^iO* z podstawolvymi przepisami be4pieczenstwa na
- 

wycieczce (zapisad ten fakt w dzienniku lekcyjnym),

6) omowid i ocenid przebieg wycieczki zuczestnikami wycieczki,

I przedloTye dyrektorowi 
-szkoly 

nttip*e sprawozdanie z wycieczki wraz z

uwagami i wnioskami,
8) fakt;dbycia wycieczlci odnotowac"w dzienniku lekcyjnym-

3. W pr4padku wycieczki zagranicznej organi zator wycieczki zobowiqzany

jest'zaio nat organprowadz4cy i organ sprawuj4cy nadz6r pedagogicmry z
"celem ^ 

wycieczkl, fiur4 harmonogramem i regUlaminem, po uryskaniu

akceptacji postEpuje zgodnie z trybem olcreSlonym w $ 3 ust.2.

$ 4

Udzial uczni6w w wycieczce jedno lub kilkudniowej jest dobrowolny.

Wycieczka ,o kl6rej mowa w ust.l moZe odbyc siq jezeli wezmie w niej

udzial co najmnieiT5% stanu osobowego klasy'

organizator wycieczki sporzudza listg uczni6w nie bior4cych udzialu w

*y-ri.r".. i dostarc za iE dyrektorowi szkoty. Dyrektor organizuje fym

uczniom normalne zalqcia dydaktyczne.

l .

)

a
J .



$ s

I. Program wycieczhi lub imprezy organizowanej przez szkolq, listE
uczestnik6w oraz imig i nazwisko kierownika i opiekun6w okreSla karta
wycieczki ,kt6r4 zatwierdza dyreklor szkofv.

2. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej
s4 objqci powszechnym ubezpieczeniem mlodzie|y szkolnej, o w prz5rpadku
wycieczkizagranicznejdodatkowymubezpieczeniem.

ilI. Zasady opieki i bezpieczerisfwa nad dziecmi i mlodzietq uczestnicz1c1
w wycieczkach i imprezach kraj oznawczo-turystycznych.

s 6
1. W celu zapewnienia opieki nad uczniami bior4cymi udzial w wycieczce

(imprezie) wymacza sig kierownika i opiekun6w.

2. Kierownikiem wycieczki przedmiotowej jest nauczyciel danego przedmiotu
lub bloku przedmiotowego.

3. Kierownikiem wycieczki lub imprezy laajoznawczo-turystycznej jest
nauczyciel v'ryznaczony przez dyrektora szkoty o kwalifikacjach
odpowiednich do realizacji okreSlonych fonn krajoznawstwa i turysr-vki lub
w uzgodnieniu z dyrektorem szkoly inna osoba pelnoletnia ,kt6ra:
i) ukoriczyla kurs kierownik6w wycieczek szkolnych,
z) jest instrurktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, frzewodnika lub

instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wypieczek,

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej jest osoba posiadaj4ca
nprawnienia wymienione 'w ust.3 pkt.3 bqd| stopieri trenera lub instruktora
odpowiedniej dyscypliny sportowej.

5. Kierownikiem obozu wgdrownego jest osoba ,kt6ra ukofczyla kurs dla
kierownik6w oboz6w wpdrownych lub posiadaj 4ca uprawnienia wymienione
rv ust.3 pkt.3.

6. Kierownikiem kolonii wypoczynkowej jest osoba ,kt6ra ukot'rczyla kurs dla
kierownik6w kolonii.



7. Kierownik lub opiekun wycieczki i irnprezy zagranicznej winien znat jpryk

obcy w stopniu umozliwiaj4cym porozumienie sip w kraju docelowlmr.

$ 7

l. Do podstawowych obowiE3kow kierownika wycieczki naleiry:
1) opracowanie szczegolowo programu i harmonogramu wycieczki;

wypelnienie karty wycieczki,
z) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznarrje z nim uczestnik6w,
3) zapewnienie warunk6w do pelnej realuacji programu i regulaminu

wycieczki lub imprery orav sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
4) ziponane uczestnik6w z zasadami beryieczeristwa oraz zapewnienie

warunk6w do ich przestrzegania,
s) olneslenie zadaf dla opiekun6w wycieczki w zakesie realizacji programu,

zapewnienia opieki i bezpieczefstwa wycieczki lub imprezy,
6) dokonanie podziafu zadafiwSr6d uczestnik6w wycieczki lub imprery,
i) nadz6r nad zaopatrzeniem uczestnik6w w niezbgdny sprzgt i ekwipunek (w

tym apteczka pierwszej' pomocy),
8) dysponowanie Srodkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkq,
9) podsumowanie, ocena i rozliczenie kosztow wycieczki lub imprezy po jej

zakoiczeniu.

2. Na wycieczce kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie
wypadku podejmuj e decyzje i zanie odpowiada.

s 8

l. Do podstawowych obowiqrk6w opiekuna wycieczki lub impr eza naleby.
l) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
2> wspoldzialanie z .kierownikiem w zakresie realizacji programu i

harmonogSamu wyciebzki lub imprezy,
3) nadzlr nad przestzeganiem regulaminu przez uczestnik6w, ze szczeg6lnym

uwz glg dni eniem zasad b ezpieczefrstwa"
4) nadz6r nad wykonywaniem przez uczestnikow przydzielonych zadaiv
5 ) wykonywanie inny ch zadafi zleconych przez kierownik a vty cieczki,

$ e



1. Wycieczki rowerowe organizoware przez szkolg mog4 prowadzid tylko
osoby o kt6rych mowa w $ 6 ust.3 i 4.

2. W wycieczkach rowerowych mog4 brai udzial uczniowie posiadaj4cy kartt

rowerowe i sprawny technicznie rower.

3. Kierownik wycieczlci rowerowej opr6cz obowiqTkow'okreSlonych w $ 7

ust. 1 i 2 zobowi4gany jest:
l) sprawdziC stan technicnry rowem kazdego uczestnika wycieczki,
z) w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego roweru nie dopuScic

uczestnika do wyc ieczki,
3) przeprowadzit przed wycieczk4 instruktaz na temat bezpiecznego

korzystan ia z dr 6 g publicznych i zraj omoSci podstawolvych przepis6w ruchu
drogowego-

4. W-vcieczki rowerowe nie mog4by6 prowadzone po zmierzchu.

$ 1 0

1. Na wycieczce przedmiotowej lub krajozrrawczo-turystycznej udaj4cej sip
poza teren szkoty w obrgbie tej samej miejscowoSci, bez korzastania z
publicznych Srodk6w lokomocji, opiekg sprawuje co najmniej jedna osoba
nad grup4 do 30 uczniow.

l. Na v,'ycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udaj4cej sig
poza teren szkoty z korzystaniem z publicznych Srodk6w lokomocji,
ewentualnie udaj4cej siq poza miejscowoS6 bgdqc4 siedzib4 szkoty, opiekE
sprawuje jedna osoba nad grup4 do l5 uczniou'. i

3. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekq sprawuje jedna osoba nad
grupq do l0 uczni6w.

$ 1 r

l. W wycieczkach ttrystyczno-krajoznawczych nie mogq brac udzialu
uczniowie, w stosunku do ktorych istniej4 przeciwwskazania lekarskie.



2. Opiekun wycieczki obowi4gany jest sprawdzi6 stan liczbowy uczni6w przed
wyruszeniem zktzdego miejsca pobyhr, w czasie mviedzania, przejazdu oraz
po przybyciu do miejsca docelowego.

3. Zabrania sip prowadzenia wycieczek z uczriami podczas bwzy" Snie2ycy i
gololedzi.

$ 1 2
l. Wycieczki i irnprezy turystyczne nale?y zglaszad dyrektorowi z co nalmniej

tygodniowym v,ryprzedzeniem.

Zd4*t'erda.ena
h e /
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