
1 
 

Regulamin wycieczek szkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 53 im Mariusza Zaruskiego 

w Warszawie 

I. Cel wycieczek 
 

Wycieczki szkolne są integralną formą działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

  Wycieczki mają na celu: 

1. poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i  historii, 

2. realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki, wspomaganie rodziny  

i szkoły w procesie wychowania, 

3. wzbogacenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

4. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia, 

5. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej, 

6. upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej.  

II. Rodzaje wycieczek organizowanych w SP 53 

 

1. Turystyka i krajoznawstwo 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  i odbywają się 

w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe, inicjowane i realizowane przez nauczycieli zgodnie z programem 

nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne odbywające się na terenie powszechnie uczęszczanym 

niewymagające od uczestników szczególnego przygotowania 

3) wycieczki wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak zielone szkoły, 

4) imprezy krajoznawczo-turystyczne takie jak biwaki, rajdy, turnieje itd. 

III. Obowiązki kierownika wycieczki 

 

1. Osobą odpowiedzialną za organizacje oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki 

jest kierownik wycieczki. 

2. Za zgoda dyrektora szkoły kierownik może również pełnić funkcję opiekuna. 

3. Do zadań kierownika wycieczki należy w szczególności: 

1) opracowanie programu i regulamin wycieczki, 

2) zapoznanie z nim uczniów, rodziców i opiekunów, oraz poinformowanie ich o celu i trasie 

wycieczki, 

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu  

wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 

4) zapoznanie uczestników (uczniowie i opiekunowie) z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnienie warunków do ich przestrzegania, 

5) określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie 

opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

6) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt  

i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, 
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7) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników, 

8) dokonanie podziału zadań wśród uczestników,  

9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki w ciągu 7 dni po 

ich zakończeniu oraz poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców.  

4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły. Organizator wycieczki, na dwa 

dni przed terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły kartę 

wycieczki do podpisu. 

5. Uczniowie sprawiający szczególne problemy lub posiadający opinię z PPP o zespole 

nadpobudliwości, na wniosek wychowawcy, uczestniczą wyłącznie pod opieką rodzica bądź 

opiekuna wyznaczonego przez dyrekcję. 

6. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć 

pozalekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

IV. Planowanie wycieczek  

1. W miarę możliwości nauczyciele planują wycieczki w kilka zespołów w jednym terminie. 

2. Kierownik lub opiekun wycieczki jest zobowiązany do posiadania listy telefonów do 

rodziców/opiekunów uczestników wycieczki. 

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa poza terenem szkoły 

obowiązuje następująca liczba opiekunów: 

1) wyjścia, wyjazdy do kina, teatru, muzeum i innych docelowych  instytucji, miejsc na 

terenie Warszawy -  1 opiekun na 15 uczniów, 

2) wyjazdy poza Warszawę i tzw.  zielone szkoły – 1 opiekun na 15 osób. 

4. W  szczególnych przypadkach dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów. 

5. Przy ustalaniu programu wycieczek uwzględnia się:  

1) wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność 

osób powierzonych opiece szkoły, 

2)  ich specyfikę,  

3) warunki w jakich będą się odbywać. 

6. Miejscem zbiórki uczniów przed planowaną wycieczką i po niej jest teren szkolny. 

7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy klasy. 

8. Przed wyruszeniem  na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa 

i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

10. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki wśród jej uczestników miał miejsce wypadek, 

stosuje się odpowiednio przepisy dot. postępowania w razie wypadków w szkołach i 

placówkach publicznych. 

 

 

11. Dokumentacja 

 

1. W przypadku  wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo- turystycznych  
o charakterze interdyscyplinarnym wspomagających realizację programu nauczania 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych- organizowanych w celu nabywania wiedzy 

 o otaczającym środowisku i umiejętności nabywania wiedzy w praktyce- nauczyciela 

obowiązuje uzupełnienie dokumentacji: 

1) karta wycieczki (druk librus) zatwierdzona przez dyrektora szkoły zawierająca: 

a) cele i założenia programowe wycieczki 

b) trasę wycieczki 

c) termin 
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d) imienną listę uczestników 

e) liczbę i nazwiska opiekunów, nazwisko kierownika 

f) środki transportu 

g) zobowiązanie organizatora wycieczki (nauczyciela) do przestrzegania przepisów 

dotyczących zasad bezpieczeństwa  

2. W przypadku zawodów, konkursów, spacerów po okolicy, zajęć na basenie, nauczyciela 

obowiązuje uzupełnienie dokumentacji: 

1) wpis do REJESTRU WYJŚĆ zawierający: 

a) datę wyjścia, godzinę zbiórki i powrotu do szkoły 

b) cel wyjścia 

c) liczbę uczniów obecnych i nieobecnych 

d) nazwiska opiekunów 

e) podpis opiekunów 

f) podpis dyrekcji szkoły 

3. W przypadku wycieczek wyjazdowych lub zielonych szkół, wychowawca organizujący 

wyjazd,  powinien spełnić poniższe wymagania: 

1) Na prośbę rodziców wychowawca rozważa możliwość wyjazdu klasy na zieloną szkołę. 

W przypadku  decyzji o wyjeździe, wspólnie z rodzicami uzgadnia jego warunki: 

organizatora, miejsce, zasady organizacji i płatności, a także warunki rezygnacji  

z wyjazdu.  

2) Wychowawca przedstawia Dyrektorowi szkoły wniosek, w którym zawarte są ww. oraz 

liczba uczestników i ewentualnie powody, dla których nie wszyscy uczniowie wezmą 

udział w imprezie. 

3) Po akceptacji wniosku przez Dyrektora szkoły, organizator opracowuje treść umowy,  

w której STRONĄ i  PŁATNIKIEM są Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce. 

W umowie tej określone są zasady wyjazdu, o których mowa w pkt 2. 

4) Rodzice danej klasy ustalają sposób gromadzenia funduszy na wyjazd 

 i przekazania ich organizatorowi. 

5)  Treść umowy konsultowana jest z Dyrektorem szkoły, Rodzicami i Organizatorem. 

6) Po spełnieniu warunków ujętych w pkt.1-3 i akceptacji przez wszystkie strony, 

Wychowawca gromadzi dokumenty dotyczące wyjazdu: 

a) informacje o uczestnikach wyjazdu (klasa, lista uczniów z telefonami do uczniów 

 i rodziców),  

b) program wycieczki,  

c) kartę wycieczki zatwierdzoną przez Dyrektora Szkoły,  

d) zgody na wyjazd, 

e) regulamin uczestnika podpisany przez rodziców i uczniów (omówiony podczas 

godziny wychowawczej),  

f) oświadczenia rodziców uczniów, którzy nie biorą udziału wycieczce 

g) kopia umowy. 

7) Wychowawca przedstawia Dyrektorowi przygotowaną dokumentację wraz z kopią 

umowy oraz informuje Dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w liczbie uczestników. 

8) Rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązali się do udziału dziecka w wycieczce,  

 a następnie deklarację wycofali, ponoszą konsekwencje zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w umowie.  

9) Przed wyjazdem wychowawca: 

a) Odbiera od  pielęgniarki szkolnej przygotowaną apteczkę, 

b) Odwołuje obiady w  szkolnej stołówce,  

c) zapisuje informacje o wyjeździe w terminarzu dziennika elektronicznego, podaje 

godzinę zbiórki, określa przybliżoną godzinę powrotu. 

10) Po przyjeździe do ośrodka, nauczyciel informuje Dyrekcję lub sekretarza  szkoły  

o bezpiecznym dotarciu na miejsce (dot. też powrotu do szkoły).  

11) Po powrocie do Warszawy czeka na odebranie ostatniego ucznia przez rodzica/opiekuna.  
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12) Nauczyciele biorący udział w wycieczce wielodniowej powinni posiadać delegację 

wystawioną przez dyrektora szkoły.  

 

4. Wobec uczestników wycieczki  nieprzestrzegających regulaminu i przepisów bezpieczeństwa 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodne z WSO obowiązującymi w SP 53. 

5. Sprawy nieujęte w regulaminie, będą rozpatrywane na bieżąco zgodnie z obowiązującymi 

aktualnie przepisami. 

Regulamin wchodzi w życie 18.01.2019 r. 

12. Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia będącego uczestnikiem wyjazdu na 

wycieczkę/zieloną szkołę.- zał. nr 1 str. 7 

2. Oświadczenie rodzica o braku zgody na wyjazd ucznia na zieloną szkołę- zał. nr 2 str. 8 

3. Regulamin uczestnika wycieczki szkolnej/zielonej szkoły.- zał. nr 3 str. 9-10 

4. Karta wycieczki- zał. nr 4 str. 11-12 

5. Wniosek wychowawcy klasy- zał. nr 5 str. 13 
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Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia  

będącego uczestnikiem wyjazdu na wycieczkę/zieloną szkołę 

w Szkole Podstawowej 53 im. Mariusza Zaruskiego 

                              w Warszawie 

 

 
1. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka……………………………………………. ucznia 

klasy………………… Szkoły Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie  na 

wycieczkę kilkudniową/zieloną szkołę w terminie od……….do ……..201….. roku, której 

organizatorem jest..………………...………………………………………………….. 

2. Zostałam / em poinformowana/y o warunkach i terminie organizowanego wyjazdu. 

3. Zobowiązuję się do wpłaty należności za wyjazd na konto wskazane przez organizatora.  

W przypadku rezygnacji z wyjazdu zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów 

wynikających z zawartej umowy. 

4. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia córki/syna w 

wycieczce, której program i regulamin został mi przedstawiony, w przeciwnym wypadku 

zobowiązuję się do przekazania wychowawcy na piśmie informacji o stanie zdrowia mojego 

dziecka. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika wycieczki lub wychowawcę 

decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.  

5. Zdaję sobie sprawę z konieczności pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych 

umyślnie przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki / zielonej szkoły. 

6. Zobowiązuję się do przyprowadzenie na miejsce zbiórki i odebrania go wycieczce. W 

przypadku, gdy moje dziecko samodzielnie zgłosi się na zbiórkę/samo będzie wracać po 

wycieczce do domu lub będzie odbierane przez inną osobę zobowiązuję się przedstawić 

wychowawcy pisemne oświadczenie. 

 

 

 

 

            Warszawa,………………………                                     …………..…………………. 

                                                                                             podpis rodzica / opiekuna 
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Załącznik 2 

  

 

 

Oświadczenie rodzica o braku zgody na wyjazd  

na zieloną szkołę ucznia Szkoły Podstawowej nr 53  
                         im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie 

 

 

Oświadczam iż moje dziecko ……..…..………………………………………………………..,  

uczeń  klasy……….………… nie weźmie udziału w organizowanej przez wychowawcę klasy 

wycieczce / zielonej szkole.  

Jednocześnie informuję, że w tym czasie syn / córka (właściwe podkreślić): 

 pozostanie pod moją opieką i nie będzie uczestniczyć w zajęciach szkolnych 

 będzie korzystać z zajęć zorganizowanych przez szkołę, zgodnie z przedstawionym mi przez 

wychowawcę harmonogramem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa,………………………                                                 …………..…………………. 

                                                                                                         podpis rodzica / opiekuna 
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Załącznik nr 3  

Regulamin uczestnika wycieczki szkolnej/zielonej szkoły 

organizowanej 

w Szkole Podstawowej nr 53 

im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie 

rok szkolny 20…/.… – klasa ………. 

 

 

Będąc uczestnikiem wycieczki zobowiązuję się: 
 

1. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Pilnować dyscypliny i porządku w grupie, punktualnie stawiać się na 

zbiórkach, nie oddalać się od grupy bez zezwolenia kierownika wycieczki. 

3. Dbać o dobrą opinię grupy i wykonywać polecenia kierownika lub opiekuna 

wycieczki. 

4. Zachować porządek otoczenia (w autokarze, parku, podczas spożywania 

posiłków, na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej). 

5. Być pomocnym i życzliwym wobec innych, pomagać słabszym, informować 

kierownika lub opiekuna o chorobie swojej, czy innych uczestników 

wycieczki. 

6. Szanować przyrodę, zabytki, pracę innych ludzi, nie płoszyć i nie zbliżać się 

do napotkanych zwierząt. 

7. Stosować się do nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują. 

8. Zachowywać się w sposób kulturalny. 

9. Postępować zgodnie z powinnością ucznia. 

10. Godnie reprezentować swoją szkołę. 

 

Mam świadomość, że moje zachowanie podczas wycieczki jest oceniane przez 

wychowawcę klasy i ma znaczenie podczas wystawiania oceny z zachowania. 
 

Warszawa, dnia ……………………………… 
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Oświadczam, że zapoznałem(am) z programem i regulaminem wycieczki (zielonej szkoły) do 

……………………………………………........ w terminie……………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

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.   

31.   

32.   
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Załącznik nr 4  

 

 

KARTA WYCIECZKI WYDRUKOWANA ZDZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
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Załącznik nr 5 

 

Warszawa,…………………………… 

 

 
 Pan  

 Jacek Grzybowski 

 Dyrektor SP 53 

 im. Mariusza Zaruskiego 

 

 
 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 
zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd klasy……. na zieloną szkołę. 

Poniżej przedstawiam szczegóły imprezy. 

 

Z poważaniem,  

 

 

Cel wyjazdu (miejsce) 

 
 

Organizator 

 
 

Koszt/os. 

 
 

Opiekunowie 

 
 

Liczba uczniów w klasie 

 
 

Liczba uczestników imprezy (zadeklarowanych) 

 
 

Liczba uczniów, którzy nie wezmą udziału 

 
 

Przyczyny ww. 

 
 

 

Załączniki: 

 Deklaracje Rodziców- biorących udział/niebiorących udziału 
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 Program imprezy 

 

 

 


