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I. PODSTAWA PRAWNA  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) na podstawie art.47 ust. 1 pkt 8, 

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017r. poz. 60, 

949, 1292). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 

452). 

5. Rozporządzenie 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.) 

6. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi 

zmianami). 

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich  (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 z późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 

poz. 1240 z późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. 

U. poz. 1629 z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 

2016 poz. 452 z późniejszymi zmianami). 

13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami). 

14. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 

99 poz. 825 z późniejszymi zmianami).  

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

(Dz.U. 2013 poz. 167 z późniejszymi zmianami). 

16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962 z późniejszymi zmianami). 



4 

 

II. CELE ORGANIZACJI WYCIECZEK  

Wycieczki organizowane są przez szkołę jako realizacja jej funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych i ewangelizacyjnych. Mają one na celu przede wszystkim:  

1. pogłębianie wiedzy o kraju oraz regionie, jego środowiska przyrodniczego. Poszerzanie wiedzy 

historycznej, poznawanie zabytków kultury;  

2. poznawanie kultury i języka innych państw; 

3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;  

4. wspomaganie  rodzin i szkoły w procesie wychowania młodzieży oraz kształtowania wiary;  

5. poznawanie i upowszechnienie wśród młodzieży i dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętność korzystania z zasobów przyrody -  kształtowanie postaw proekologicznych;  

6. rozwijanie sprawności fizycznej, podnoszenie kondycji, poprawa stanu zdrowia młodzieży oraz 

upowszechnianie aktywnego wypoczynku;  

7. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej 

8. poznawanie ciekawych miejsc oraz ludzi z nimi związanych; 

9. budzenie w uczniach uczucia patriotyzmu, przy równoczesnym kształtowaniu zasad tolerancji i 

poszanowania dla innych narodowości; 

10. wpieranie uczniów w ich rozwoju intelektualnym, duchowym oraz emocjonalnym;  

11. integracja młodzieży, rozwijanie umiejętności działania w grupie, kształtowanie właściwych postaw; 

12. uczenie kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania się; 

13. zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.  

 

 

III. FORMY WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

Wycieczki organizowane przez szkołę odbywają się w następujących formach:  

1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania  w ramach jednego lub kilku  przedmiotów, w tym wycieczki o 

charakterze pielgrzymkowym do miejsc kultu religijnego, w kraju i za granicą. 

2. wycieczki turystyczno-krajoznawcze - udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.  

3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych – udział wymaga od uczniów 

przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną lub długodystansowość 

na szlakach turystycznych  

- zwanych dalej wycieczkami. 

 

IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK 

1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy.  

2. Wycieczkę można przygotować samodzielnie lub też zlecić jej organizację w biurze podróży (w tej 

sytuacji należy podpisać umowę z biurem podróży, którą przed podpisaniem należy przedstawić do 

akceptacji dyrekcji). Szkoła może też współpracować ze stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.  
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3. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego,  

zainteresowań oraz potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, kondycji, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych i ewentualną niepełnosprawność osób powierzanych 

opiece.  

4. Udział w wycieczce uczniów wymaga pisemnej zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwskazania 

lekarskie.  

6. Zgody dyrektora szkoły i wychowawcy wymaga udział uczniów sprawiających szczególne trudności 

wychowawcze.  

7. Uczniowie niebiorący udziału w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły.  

8. W szkole obowiązuje system klasowo-lekcyjny. W sytuacji opuszczenia lekcji przez ucznia jest on 

zobligowany w trybie samokształcenia (ewentualnie przy wsparciu koleżeńskim lub nauczyciela po 

umówieniu się na konsultacje) nadrobić zaległości. Klasyfikacja na zakończenie roku dotyczy 

ostatecznie całego zakresu treści realizowanych w toku nauczania. Sytuacja obowiązku nadrobienia 

zaległości dotyczy wszystkich okoliczności, kiedy klasa realizuje zajęcia zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, a wskazany uczeń jest nieobecny na lekcji, nawet jeśli w tym czasie reprezentuje 

szkołę lub uczestniczy w indywidualnych zajęciach alternatywnych związanych z ofertą szkoły lub 

instytucji współpracujących  dla rozwoju zainteresowań. Dotyczy to również wyjazdów na zawody 

sportowe, na wymianę międzynarodową oraz wycieczki międzyklasowe. Obowiązkiem kierownika 

wycieczki jest zwrócenie się do rodzica/ prawnego opiekuna o wyrażenie zgody na udział dziecka we 

wszystkich przedsięwzięciach, które mogą spowodować zaległości w opanowaniu  materiału 

realizowanego przez klasę. Każdorazowe wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna jest 

jednoznaczne z akceptacją wskazanych powyżej uwarunkowań i obowiązków.  

9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły lub w razie jego nieobecności 

wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki na minimum 3 dni przed wycieczką.  

10. Dokumentację na wycieczki zagranicznej należy przedłożyć Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w 

Gdańsku (Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów) oraz Organowi Prowadzącemu na minimum 

28 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 

11. Organizator wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych w wakacje, ferie zimowe lub w trakcie 

przerwy świątecznej zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, na 

minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą 

elektroniczną (www.wypoczynek.men.gov.pl) oraz poprzez złożenie wydruku formularza (wraz z 

załącznikami) w Kuratorium Oświaty w Gdańsku i do Organu Prowadzącego. W sytuacji planowania 

ww. wypoczynku należy przed rozpoczęciem uzyskać zgodę dyrekcji oraz spełniać wszelkie wymogi 

prawne z nim związane. 

12. Wszyscy uczestnicy wycieczki/wypoczynku oraz rodzice/prawni opiekunowie uczniów zobowiązani są 

do zapoznania się z regulaminem wycieczki/wypoczynku i umowami z biurem podróży przez złożenie 

podpisu oraz bezwzględnego ich przestrzegania.   

13. W przypadku uczestnictwa ucznia w wycieczce zagranicznej rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest 

podpisać informację o posiadaniu i terminie ważności paszportu/dowodu osobistego oraz wyrobić 

uczniowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która potwierdza prawo do korzystania na 

koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego 

państwa członkowskiego UE/EFTA. 

14. Wobec uczestników wycieczki nieprzestrzegających regulaminu będą wyciągane konsekwencje do 

powiadomienia policji włącznie.  

http://www.wypoczynek.men.gov.pl/
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15. Przed rozpoczęciem wycieczki należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie 

zachowania się w razie zgubienia lub nieszczęśliwego wypadku.  

16. Uczestników wycieczki należy powiadomić o zasadach łączności telefonicznej z kierownikiem 

wycieczki, pilotem lub przewodnikiem oraz opiekunami.  

17. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia wycieczki jest zazwyczaj plac przed szkołą lub każde inne miejsce 

uzgodnione wcześniej z uczestnikami wycieczki i dyrektorem szkoły. 

18. Miejsce z przodu autokaru przeznaczone jest dla pilota-przewodnika oraz kierownika wycieczki, 

natomiast przynajmniej jeden z opiekunów powinien zająć miejsce przy środkowych lub tylnych 

drzwiach.  

19. Przejścia w autokarze muszą być wolne od bagażu.  

20. Zabrania się prowadzenia wycieczek pieszych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, w 

szczególności w trakcie burzy, śnieżycy, gołoledzi.  

21. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.  

22. W wycieczce mogą brać udział wyłącznie uczniowie ubezpieczeni.  

23. Jeżeli na wycieczkę wpłacana jest zaliczka, w przypadku wycofania się uczestnika nie będzie ona 

zwracana. Wyjątek mogą stanowić wypadki losowe, jeżeli wycieczka ma pełną obsadę.  

24. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce uczeń ma możliwość znalezienia innej osoby na swoje 

miejsce spośród uczniów naszej szkoły  i wtedy nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych (przy 

akceptacji dyrekcji). 

V. LICZBA OPIEKUNÓW  

Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie 

dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby 

uczestników, miejsca wycieczki lub imprezy i rodzaju środka lokomocji. Przy ustalaniu liczby opiekunów 

należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne oraz stopień zdyscyplinowania 

i samodzielności grupy uczniów, sposób zorganizowania wycieczki, itp. 

W przypadku nieuwzględnienia przez kierownika wycieczki/imprezy wyżej wymienionych aspektów 

dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki. 

Planując wycieczkę zaleca się udział: 

1. Jednego opiekuna na 15-30 uczniów podczas pieszej wycieczki przedmiotowej w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła.  

2. Jednego opiekuna na 15-20 uczniów podczas wycieczki autokarowej.  

3. Jednego opiekuna na 10 uczniów podczas wycieczki górskiej. 

4. Jednego opiekuna na 10 uczniów podczas wycieczki zagranicznej.  

5. Jednego opiekuna na 10-15 uczniów przy przejazdach koleją.  

6. Jednego opiekuna na 7 osób podczas wycieczki rowerowej.  

7. Jednego opiekuna na 5 uczniów podczas wycieczki wysokogórskiej.  

 

W zajęciach prowadzonych na pływalniach w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą nie 

może przypadać więcej niż 15 uczestników.  

Wycieczki na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz 

leżących powyżej 1000 m mogą być prowadzone tylko przez uprawnionych przewodników górskich.  
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VI. KIEROWNIK WYCIECZKI  

1. Każda wycieczka, musi mieć wyznaczonego kierownika. Wyznaczenie kierownika wycieczki należy 

do uprawnień dyrektora szkoły. Dyrektor wskazuje w karcie wycieczki imiennie kierownika wycieczki. 

Podpis wskazanej osoby jest jednoznaczny z przyjęciem tego zadania i wynikających z tego faktu 

obowiązków. 

2. Kierownikiem wycieczki jest pracownik pedagogiczny szkoły o odpowiednich kwalifikacjach. 

Kierownik wycieczki może równocześnie pełnić funkcję opiekuna.  

3. Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki, zapoznaje z nim uczestników i 

dba o jego realizację.  

4. Kierownik wycieczki opracowuje regulamin. 

5. Do zadań kierownika wycieczki należy terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 

dokumentacji wycieczki, której integralną częścią są podpisane  przez rodziców zgody na udział w 

wycieczce (najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wycieczki, w przypadku wycieczki 

zagranicznej na minimum 28 dni przed rozpoczęciem wyjazdu), którą składa w sekretariacie 

szkoły. W przypadku wycieczki jednodniowej uczniowie oraz ich rodzice zapoznają się z regulaminem 

wycieczki odpowiednio na pierwszej lekcji wychowawczej lub na pierwszym zebraniu wychowawcy z 

rodzicami w danym roku szkolnym i akceptują go poprzez złożenie podpisu na indywidualnym 

oświadczeniu ucznia/ rodzica. Podpisane oświadczenia, wychowawcy przekazują do sekretariatu.  

6. Kierownik zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje 

nadzór w tym zakresie.  

7. Kierownik wycieczki określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, a także dokonuje podziału zadań wśród uczestników.  

8. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem  oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania, uwzględniając specyfikę danej wycieczki. 

9. Kierownik nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 

pomocy (którą należy pobrać z sekretariatu szkoły przed wyjazdem).  

10. Kierownik wycieczki dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników.  

11. Niezwłocznie po zakończeniu wycieczki kierownik przedstawia dyrekcji rozliczenie finansowe 

wyjazdu. (załącznik nr 10) 

12. W razie wypadku lub jakichkolwiek zdarzeń losowych kierownik wycieczki ma obowiązek udzielić 

poszkodowanemu pomocy, następnie bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły oraz 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji. 

13. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed 

dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej 

działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Obowiązek ten jest konieczny także w przypadku 

podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z 

krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami 

dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury. W związku z powyższym należy 

w fazie planowania wycieczki poinformować dyrekcję, kto będzie współpracował ze szkołą (podać 

imię i nazwisko) w celu weryfikacji w RSTPS. Po sprawdzeniu, dyrekcja poinformuje kierownika 
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wycieczki, czy dany pracownik przeszedł pozytywnie weryfikację i może podjąć współpracę ze 

szkołą.  

14. Dodatkowe funkcje wynikające z organizacji wycieczki zagranicznej:  

a. kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej 

może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju 

docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu, 

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. w celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa wyjeżdżającym kierownik wycieczki powinien   

zgłosić wyjazd w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”  (odyseusz.msz.gov.pl). 

Zgłoszenie wyjazdu w powyższym systemie sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna 

wiedzieć będzie o pobycie uczniów na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na 

nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej 

pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.  

d. Ponadto, przed planowanym wyjazdem należy zapoznać się  z bieżącymi informacjami  

i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju, które znajdują się w serwisie 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

e. W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa należy spisać adresy ambasad/konsulatów.  

 

VII. OPIEKUNOWIE  

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel, oraz w szczególnych przypadkach -  w zależności od celu i 

programu wycieczki -   osoba pełnoletnia niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona 

przez dyrektora szkoły. 

Każdy opiekun ma obowiązek podpisać kartę wycieczki. Poprzez podpisanie karty wycieczki opiekun 

potwierdza przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.  

Do obowiązków opiekuna należy:  

1. sprawowanie opieki nad wszystkimi uczestnikami wycieczki przez cały czas jej trwania;  

2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu oraz harmonogramu wycieczki i 

wykonywanie zleconych przez niego zadań;  

3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa;  

4. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

5. sprawdzanie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po postojach;  

6. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.  

 

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI  

Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:  

1. Zgodnie z harmonogramem wycieczki należy stawić się punktualnie na miejsce zbiórki i przestrzegać 

punktualności przez cały czas trwania wycieczki.  

2. Bezzwłocznie należy wykonywać wszystkie polecenia opiekunów, a także innych osób dorosłych, np. 

przewodnika czy kierowcy. 
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3. W środkach transportu należy zająć miejsce, a na miejscu noclegu pokój wyznaczony przez opiekunów.  

4. W czasie podróży autokarem nie wolno wstawać z miejsc, szczególnie przed zatrzymaniem się pojazdu. 

Bezwzględnie należy zapiąć pasy bezpieczeństwa w autokarach, które są w nie wyposażone. Nie wolno 

też zachowywać się zbyt głośno, a w czasie wykonywania przez kierowcę skomplikowanych 

manewrów zachować całkowitą ciszę.  

5. W czasie podróży pociągiem nie wolno wychylać się przez okno, stać w pobliżu drzwi oraz oddalać się 

bez zgody opiekuna.  

6. Zawsze należy iść, stać i siedzieć w zwartej grupie, podczas przemieszczania się nigdy nie tracić 

kontaktu wzrokowego z osobami poprzedzającymi. 

7. Nie wolno oddalać się od grupy lub z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna, a także 

zatrzymywać się w czasie marszu. Należy pamiętać, że tempo marszu dopasowuje się zawsze do osób 

najsłabszych fizycznie.  

8. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu przez jezdnię.  

9. W miejscach posiadających własny regulamin należy go bezwzględnie przestrzegać.  

10. Należy przestrzegać godzin ciszy nocnej.  

11. Zawsze należy zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i kultury 

oraz pamiętać, że należy do tego uważne słuchanie przewodnika.  

12. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków 

oraz innych środków odurzających, a także stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej.  

13. Z urządzeń technicznych korzysta się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, a o ewentualnych 

uszkodzeniach lub zniszczeniach, również zastanych, od razu informuje się opiekuna.  

14. Natychmiast należy poinformować opiekuna o jakimkolwiek wypadku lub złym samopoczuciu, a także 

chorobach przewlekłych i zażywanych lekach.  

15. Zawsze należy dbać o higienę i schludny wygląd, we wszystkich miejscach pozostawić czystość  

i porządek. Poważnym naruszeniem regulaminu wycieczki jest śmiecenie.  

16. Należy dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność innych uczestników wycieczki.  

17. Zawsze należy zachowywać się w taki sposób, aby nie sprawiać przykrości innym uczestnikom i aby 

wycieczka była prawdziwą przyjemnością zarówno dla uczniów, jak i opiekunów.  

18. Natychmiast informować o ewentualnych uszkodzeniach lub zniszczeniach, również tych zastanych.  

 

IX. DOKUMENTACJA WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ  

Za dokumentację wycieczki odpowiada kierownik wycieczki. Pełna dokumentacja wycieczki składa się z 

następujących dokumentów:  

1. Karta wycieczki wypełniona zgodnie z instrukcją.  

2. Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczce.  

3. Oświadczenie – zgoda na samodzielny dojazd/powrót ucznia. 

 

Ww. kompletną dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej 3 dni 

przed wycieczką do akceptacji dyrekcji. W sytuacji  niezłożenia dokumentacji w ww. 

terminie wycieczka może nie dojść do skutku! 

DOKUMENTACJA WYCIECZKI  

Za dokumentację wycieczki odpowiada kierownik wycieczki. Pełna dokumentacja wycieczki składa się z 

następujących dokumentów:  



10 

 

1. Karta wycieczki.  

2. Harmonogram wycieczki  z punktami noclegowymi i żywieniowymi z dokładnym adresem.  

3. Lista uczestników wraz z wykazem numerów telefonów uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych.  

4. Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczce oraz przejazd.  

5. Oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót ucznia. 

6. Regulamin wycieczki. 

7. Pisemne potwierdzenie rodziców i uczniów o zapoznaniu się z regulaminem.  

8. Pouczenie dyrekcji.  

Ww. kompletną dokumentacją należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej 3 dni 

przed wycieczką do akceptacji dyrekcji. W sytuacji  niezłożenia dokumentacji w ww. 

terminie wycieczka może nie dojść do skutku! 

 

DOKUMENTACJA WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ  

Za dokumentację wycieczki odpowiada kierownik wycieczki.  

Pełna dokumentacja wycieczki składa się z następujących dokumentów:  

1. Karta wycieczki.  

2. Harmonogram wycieczki  z punktami noclegowymi i żywieniowymi z dokładnym adresem.  

3. Lista uczestników wraz z wykazem numerów telefonów uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych.  

4. Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczce oraz przejazd.  

5. Oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót ucznia. 

6. Regulamin wycieczki. 

7. Pisemne potwierdzenie rodziców i uczniów o zapoznaniu się z regulaminem.  

8. Pouczenie dyrekcji.  

9. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. 

10. Oświadczenie uczniów/rodziców/prawnych opiekunów dot. wyjazdów zagranicznych. 

11. Lista ambasad/konsulatów.  

12. Informacja o zgłoszeniu do systemu Odyseusz oraz oświadczenie kierownika wypoczynku  zapoznaniu 

się  z bieżącymi informacjami i ostrzeżeniami związanymi z wyjazdem do danego kraju, które znajdują 

się w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Ww. kompletną dokumentacją należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej 28 dni 

przed wycieczką do akceptacji dyrekcji. W sytuacji  niezłożenia dokumentacji w ww. 

terminie wycieczka może nie dojść do skutku! 

X. LICZBA WYCIECZEK 

1. Każda klasa ma prawo do udziału w jednej wycieczce wielodniowej (2-3 dni robocze) w ciągu roku,  

w czasie, w którym trwają zajęcia dydaktyczne.  

2. Wyjazd może zostać wydłużony o dni, w których nie są realizowane zajęcia dydaktyczne. 

3. Każda klasa ma prawo do jednego wyjścia o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzeum itp.) w ciągu 

roku. 

4. Temu ograniczeniu nie podlegają wyjścia organizowane dla całej szkoły. 

5. Opiekunowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wycieczką. 

Zalecane wyjazdy: 
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KSP: 

Klasa rodzaj wycieczki 

I, II, III 
Wycieczka integracyjna 

Jednodniowe wycieczki dydaktyczno-kulturalne 

IV, V, VI Biwaki w okolicach Trójmiasta 

VII Polska  

VIII Pielgrzymka śladami Jana Pawła II 

 

GK: 

Klasa rodzaj wycieczki 

III Pielgrzymka śladami Jana Pawła II 

 

KLO: 

 

Klasa rodzaj wycieczki 

I 
Wycieczka integracyjna 

Biwaki w okolicach Trójmiasta 

II Polska  

III Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 

 

 

XI. OPIEKA NAD UCZNIAMI 

W czasie imprez organizowanych na terenie szkoły oraz poza jej obrębem (inauguracja lub zakończenie 

roku szkolnego, święto szkoły, wigilie klasowe itp.) opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas 

oraz/lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrekcję. 

W czasie modlitw porannych opiekunami uczniów są nauczyciele, którzy realizowali z klasami  zajęcia 

poprzedzające modlitwę. Nauczyciel zajmuje podczas modlitwy miejsce bezpośrednio obok swoich 

podopiecznych. W czasie mszy św. odbywających się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni 

opiekunami uczniów są wychowawcy lub nauczyciele uczący poszczególne klasy, ewentualnie inni 

wyznaczeni przez dyrekcję. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1- Regulamin wycieczki obowiązujący uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni. 

Załącznik nr 2- Zasady poruszania się po drogach, regulamin transportu, regulamin kąpieli. 

Załącznik nr 3 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce jednodniowej. 

Załącznik nr 4 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce. 

Załącznik nr 5 - Karta wycieczki/imprezy. 

Załącznik nr 6 - Instrukcja wypełnienia karty wycieczki/ wycieczki  jednodniowej w Librus. 
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Załącznik nr 7 - Pouczenie i oświadczenie opiekunów wycieczki. 

Załącznik nr 8 - Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 9 - Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej. 
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Załącznik nr 1 

REGULAMIN WYCIECZKI 

obowiązujący uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni 

 

1. Bezwzględnie przestrzegać poleceń wychowawców w zakresie organizacji, dyscypliny i 

bezpieczeństwa podczas wycieczki. 

2. Dokładnie znać miejsce przebywania wycieczki (adres, telefon). 

3. Przestrzegać zasad BHP, ppoż., porządku dnia i regulaminu ośrodka. 

4. Na wycieczce, jak i w rejonie zakwaterowania, nie wolno używać substancji zakazanych (alkohol, 

papierosy, narkotyki, dopalacze, tabaka itp.) oraz obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów 

pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów lub ich atrap. Zakaz dotyczy także wnoszenia 

oraz posiadania atrap ww., które stwarzają wrażenie zamiaru używania ich. 

5. Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody wychowawcy. 

6. Nie opuszczać terenu przebywania w ramach granic ustalonych przez wychowawcę i podanych do 

wiadomości każdego uczestnika wycieczki. 

7. Dbać o higienę osobistą oraz porządek w miejscu zakwaterowania. 

8. Wyjście na posiłki następuje w ustalonych godzinach i tylko grupowo. 

9. Dbać o kulturę osobistą – „dobre imię Polaka” – podczas przebywania na wycieczce, podczas posiłków, 

przejazdów, kąpieli itp. 

10. Nie niszczyć – demolować powierzonego mienia (w razie stwierdzenia powyższego zostaną 

wyciągnięte konsekwencje finansowe i dyscyplinarne). 

11. Pomagać i opiekować się młodszymi kolegami i koleżankami. 

12. Rzeczy wartościowe zdać do depozytu. 

13. Każdorazowo po wyjściu z rejonu zakwaterowania oddawać klucze w recepcji lub miejscu ustalonym 

przez wychowawcę. 

14. Nie wsiadać i wysiadać z autokaru bez wyraźnego polecenia wychowawcy. 

15. Przed wyjściem z hotelu lub domku campingowego sprawdzać porządek, zamknięcie okien oraz nie 

zostawiać włączonego światła, urządzeń grzewczych (kategorycznie zabrania się używania grzałek). 

16. Nie zostawiać rzeczy osobistych, w tym środków pieniężnych, bez odpowiedniego zabezpieczenia. 

17. W każdym domku lub pokoju mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane (uczestnicy wycieczki) – 

nie wolno wprowadzać osób postronnych (obcych). 

18. Nie rozpalać ognisk bez uzyskania pozwolenia wychowawców, zabronione jest organizowanie ich w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

19. Znać miejsca rozmieszczenia środków ppoż. W razie zauważenia pożaru natychmiast powiadomić 

wychowawcę lub kierownika. 

20. Nie wolno spożywać środków spożywczych nieznanego pochodzenia. 

21. Nie dotykać zwierząt. 

22. Dbać o powierzony sprzęt sportowy. 

23. Nie oddalać się samodzielnie bez zgody wychowawcy. 

24. Jakiekolwiek kradzieże będą surowo karane, włącznie z usunięciem z wycieczki i powiadomieniem 

organów ścigania. 

25. O wszelkich dolegliwościach zdrowotnych natychmiast powiadomić wychowawcę lub kierownika 

wycieczki. 

26. Znać zasady poruszania się po drogach; regulamin transportu i kąpieli. 

 

*Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin Wycieczki.  ………………………………….. 
               czytelny podpis ucznia 

 

* można złożyć podpisana listę zbiorczą klasy lub indywidualne oświadczenia każdego ucznia.   
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Załącznik nr 2 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

 

1. Uczestnicy wycieczki podporządkowują się nakazom i zaleceniom prowadzącego wycieczkę. 

2. Wszyscy idą zwarta grupą np. dwójkami. Na przodzie grupy – prowadzący, następnie najmłodsi i 

najstarsi, którzy nadają tempo marszu. Kolumnę zamyka jeden z opiekunów. 

3. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem drogi, a jeśli grupa nie jest liczna, może iść w 

szyku luźnym lewym poboczem. 

4. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. 

5. Nie wolno robić postojów na drodze, zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają utrudnioną 

widoczność (zakręty, wzniesienia). 

6. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego. 

7. Kolumna maszerująca w nocy musi być oznaczona: 

 na przedzie białym światłem skierowanym do przodu 

 na końcu kolumny czerwonym światłem skierowanym do tyłu. 

8. Jezdnię można przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

9. Nie wolno przewozić uczestników wycieczki środkami transportu nieprzystosowanymi do tego celu. 

 

REGULAMIN TRANSPORTU 

 

1. Przejazd na wycieczkę odbywa się na określonych odcinkach autokarami. 

2. Przed wyjazdem należy dowiedzieć się, którzy uczestnicy źle znoszą jazdę samochodem. 

3. Przez cały czas podróży opiekunowie przebywają wśród uczestników. Kierownik nadzoruje 

wykonywanie obowiązków przez opiekunów. 

4. W czasie podróży nie wolno opuszczać swojego miejsca. 

5. Miejsca przy drzwiach zajmują opiekunowie. 

6. W czasie postoju autobusu pierwszy wysiada opiekun, który pilnuje, by uczestnicy nie wychodzili na 

drugą stronę jezdni. 

7. Opiekunowie kontrolują opuszczony przez uczestników autokar. 

8. Zabrania się przechodzenia na druga stronę jezdni przed stojącym autokarem. 

9. Po powrocie z wycieczki kierownik osobiście oddaje uczestników pod opiekę rodziców. 

 

REGULAMIN KĄPIELI 

 

1. Kąpiel jest dozwolona jedynie na terenie strzeżonego kąpieliska, w miejscu ściśle oznaczonym. 

2. Nie wolno wypływać poza teren oznaczony bojami ani skakać do wody. 

3. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom: ratowników, wychowawców oraz obsługi 

kąpieliska. 

4. Bez zgody wychowawców nie wolno oddalać się od określonego terenu kąpieliska. 

5. Ze sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne itp.) można korzystać jedynie po uzyskaniu zgody 

wychowawców. 

6. W czasie kąpieli nie należy wznosić okrzyków ani wywoływać zbędnych alarmów. 

7. Względem osób naruszających postanowienia regulaminu wyciągnięte zostaną konsekwencje 

dyscyplinarne. 



15 

 

 

  

Załącznik nr 3 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce jednodniowej 

 

……………………………     Gdynia, dnia…………….20… r.  

imię i nazwisko rodzica 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna………………………………………..………..w zajęciach 

edukacyjnych*/**(wpisać formę zajęć)      ……………………………………………………………., która 

odbędzie się dnia ………………………………………. . 

Miejsce zbiórki ……………………………………………………………...godzina……………….. 

Miejsce zakończenia wycieczki i opieki……………………………………..godzina………………….. 

Akceptuję warunki, regulamin wycieczki i zobowiązuję się zabezpieczyć przejazd dziecka na miejsce 

zbiórki oraz powrót z  miejsca zakończenia wycieczki. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka w przypadku, gdy miejsce zakończenia wycieczki 

jest inne niż budynek szkoły.* 

….……………………………. 

 podpis rodzica/prawnego 

opiekuna 

*  W przypadku nie wyrażenia zgody na samodzielny powrót  - skreślić 

** niepotrzebne usunąć i zmodyfikować wydruk do swoich potrzeb. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce jednodniowej 

 

……………………………     Gdynia, dnia…………….20… r.  

imię i nazwisko rodzica 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna………………………………………..………..w zajęciach 

edukacyjnych*/**(wpisać formę zajęć)      ……………………………………………………………., która 

odbędzie się dnia ………………………………………. . 

Miejsce zbiórki ……………………………………………………………...godzina……………….. 

Miejsce zakończenia wycieczki i opieki……………………………………..godzina………………….. 

Akceptuję warunki, regulamin wycieczki i zobowiązuję się zabezpieczyć przejazd dziecka na miejsce 

zbiórki oraz powrót z  miejsca zakończenia wycieczki. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka w przypadku, gdy miejsce zakończenia wycieczki 

jest inne niż budynek szkoły.* 

….……………………………. 

 podpis rodzica/prawnego opiekuna 

*  W przypadku nie wyrażenia zgody na samodzielny powrót  - skreślić 

** niepotrzebne usunąć i zmodyfikować wydruk do swoich potrzeb. 
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Załącznik nr 4 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce 

 

………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. w wycieczce 
 imię i nazwisko dziecka oraz klasa  

do ………………………….. w dniach …………………………………………………….  
            miejscowość 

wg przedstawionego harmonogramu.  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału  

w wycieczce.  

Inne istotne informacje, które rodzice/prawny opiekun chce przekazać organizatorowi wycieczki:  

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

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

Zobowiązuje się do zapewnieniu dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki oraz  do 

osobistego odebrania dziecka i poinformowania wychowawcy o tym fakcie po zakończonej wycieczce *:  

Miejsce zbiórki: ……………………………………. godz. ……………………………. 

Miejsce zakończenia wycieczki: ………………………………….. godz. ………………… 

Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekunów decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w 

czasie trwania wycieczki. 

Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wycieczki. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia u 

niego bądź zażywania przez niego niedozwolonych substancji oraz gdy zachowanie dziecka zagraża 

zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję:  

 Harmonogram wycieczki  

 Regulamin Wycieczki. 

 Warunki umowy z biurem podróży.* 

 

 

 

 

 

 

……………………………..               ......................................................................................... 
                    data                                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce zagranicznej  

 

………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. w wycieczce 
 imię i nazwisko dziecka oraz klasa  

do ………………………….. w dniach …………………………………………………….  
            miejscowość 

wg przedstawionego harmonogramu.  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału  

w wycieczce.  

Inne istotne informacje, które rodzice/prawny opiekun chce przekazać organizatorowi wycieczki:  

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

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

Zobowiązuje się do zapewnieniu dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki oraz  do 

osobistego odebrania dziecka i poinformowania wychowawcy o tym fakcie po zakończonej wycieczce *:  

Miejsce zbiórki: ……………………………………. godz. ……………………………. 

Miejsce zakończenia wycieczki: ………………………………….. godz. ………………… 

Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekunów decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w 

czasie trwania wycieczki. 

Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wycieczki. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia u 

niego bądź zażywania przez niego niedozwolonych substancji oraz gdy zachowanie dziecka zagraża 

zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki. 

W związku z wyjazdem zagranicznym, oświadczam, że moje dziecko ma aktualny paszport/dowód osobisty 

co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Niezależnie podaję termin ważności paszportu/dowodu 

osobistego do celów organizacyjnych……………………………… 

Zobowiązuję się do wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ww. potwierdzam 

własnoręcznym podpisem*.  

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję:  

 Harmonogram wycieczki  

 Regulamin Wycieczki. 

 Warunki umowy z biurem podróży.* 

 

……………………………..               ......................................................................................... 
                    data                                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 



18 

 

Karta wycieczki oraz Lista uczestników generują się za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

 

Karta wycieczki/imprezy 

Cele i założenia programowe wycieczki (imprezy)  

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

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

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

Trasa wycieczki (imprezy)  

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

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

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

 

Termin: …………………………………………….…………ilość dni …………………. klasa/grupa ………….. 

 

Liczba uczestników: ………………………………………………………………………………………………..… 

 

Kierownik (imię i nazwisko): ……………………………………………………………….……………………... 

Numer telefonu kierownika wycieczki:…………………………………………………………………………….. 

 

Liczba opiekunów: …………………………………..…….…………………………………………………………….. 

 

Środek lokomocji: …………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla 

dzieci i młodzieży. 

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy)    Kierownik wycieczki/imprezy 
     (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

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

 ………………………………………….     (podpis) 

 ………………………………………….   

      HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY 

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu 

noclegowego  

i żywieniowego 

     

 

         Zatwierdzam 

…………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

Adnotacje organu prowadzącego  

lub sprawującego nadzór pedagogiczny  
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Załącznik nr 6 

 

Instrukcja wypełnienia karty wycieczki/ imprezy jednodniowej w Librus. 

 

WPISYWANIE HARMONOGRAMU DO KARTY WYCIECZKI 

1) Dodajemy wycieczkę w module WYCIECZKI, w harmonogramie – klikamy dodaj punkt harmonogramu 

 

2) Dodajemy pierwszy punkt – o której i gdzie zaczyna się wycieczka. Ważne, aby nie zaznaczać pola Realizacja 

treści programowych. 

 

 

3) Dodajemy drugi punkt harmonogramu 
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4) Zaznaczamy pole „Realizacja treści programowych”. 

 

5) W tym miejscu możemy dodać do wycieczki lekcje – np. godzinę wychowawczą i wpisać temat – dzięki temu 

po wycieczce możemy sprawdzić obecność uczniom😊 

 

 

6) Następnie dodajemy ostatni punkt harmonogramu – analogicznie do pierwszego punktu. Tylko tym razem 

zapisujemy godzinę powrotu do szkoły albo zakończenia wycieczki. 
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Tak wygląda nasz harmonogram na karcie wycieczki: 
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Załącznik nr 7 

Pouczenie i oświadczenie opiekunów wycieczki 

 

  

 

 W roku szkolnym ………………. w związku z organizacją wycieczki zostałem/am/ pouczony/a/  

o obowiązujących zasadach organizacji i wymogach bezpieczeństwa na wycieczce szkolnej. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonej mej opiece młodzieży na czas  

wycieczek zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa na 

wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie potwierdzam, iż zabezpieczam apteczkę medyczną z 

lekami zgodnie z wykazem leków obowiązujących w szkole. 

 

 

 

 

 

 

         Podpis nauczyciela 

 

 

         ……………………….. 

 

 

 

 

 

Data……………………   
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Załącznik nr 8 

LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ 

LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION 

LISTE CES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L`UNION EUROPEENNE 

 
Nazwa szkoły 

Name of school/ Nom de l`ecole ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W GDYNI 

Adres szkoły 
Address of school/Adresse de l`ecole 81-168 GDYNIA PLAC ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 2  

Cel i długość podróży 

Destination and duration of journey/Destination et duree du voyage  

Imię(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i) 
Name(s) of accompanying teacher(s)/Prenom (prenoms) et nom (noms) de l`enseignant (des enseignants) accompagnant 

 

Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice 
(opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w 

wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku.  

Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents 
(guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their 

participation in the trip in each individual  case. 

Je confirme l`autenticite des information communiquees. Les parents 
(personnes en charges) des eleves mineurs ont exprime l`accord pour 

leur participation au voyage, dans chaque cas individuel. 

 
 

 

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

Miejscowość/Place/Lieu                             Data/Date/Date 

 
 

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

Pieczęć urzędowa                                      Dyrektor szkoły 
Official stamp/Sceau officiel    School Prncipal/Directeur de l`ecole 

 

Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób 
podróżujących niebędących  obywatelami państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej. Podróżujący  są uprawnieni do ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are 

not citizens of a European Union Member State, is confirmed. 

Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic 
of Poland. 

Je confirme l`autenticite des donnees personnelles des voyageurs 

figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d`un Pays Membre 
de l`Union Europeenne.. Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le 

territoire de la Republique de Polonge. 

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

Miejscowość/Place/Lieu                             Data/Date/Date 

 
 

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

Pieczęć urzędowa                                      Dyrektor szkoły 
Official stamp/Sceau officiel    School Prncipal/Directeur de l`ecole 

 
Numer 

Number 
/ 

Numero 

Nazwisko 

Surname/Nom 

Imię 

First name/Prenom 

Miejsce urodzenia 

Place of birth/ Lieu de 
naissance 

Data urodzenia 

Date of birth/ 
Date de 

naisssance 

Obywatelstwo 

Nationality/ 
Nationalite 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

 

Miejsce na fotografie dla podróżujących bez dokumentu tożsamości zawierającego fotografię/ 
Place for photographs of persons travelling without an ID with a photograph /Place pour des photos des voyageurs 
avec une piece d'identité sans photo 
 
1 

 

 

 

 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

6 

 

 

 

 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

 10 
 

 

 

Załącznik nr 9 
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Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej 

Wycieczka do ................................................... termin ................................................. 

Imię i nazwisko kierownika wycieczki ............................................................................ 

Liczba uczestników wycieczki ....................................................................................... 

I. Wpływy 

1. Wpłaty uczestników wycieczki: 

liczba osób .................. x koszt wycieczki ........................ = ........................... zł 

2. Inne wpłaty ...................................................................................................... zł 

3. Razem wpływy zł  

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

II. Wydatki 

1. Koszty transportu: ........................................................................................... zł 

2. Koszt noclegu: ................................................................................................ zł 

3. Koszt wyżywienia: ........................................................................................... zł 

4. Koszty biletów wstępu: 

do muzeum ......................................…............................ zł 

do kina: …........................................................................ zł 

do teatru: ......................................................................... zł 

inne: …............................................................................. zł 

5. Inne wydatki: ................................................................................................... zł 

6. Razem wydatki: ............................................................................................. zł 
Data i podpis dyrektora szkoły 

III. Koszt wycieczki 1 uczestnika: .......................................................................... zł 

IV. Pozostała kwota w wysokości .......................................................................... zł 

Proponowane przeznaczenie nadwyżki finansowej ...................................................... 

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

............................................................ .................................................. 
Podpis kierownika wycieczki Rozliczenie zatwierdził 

 


