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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 WE WROCŁAWIU 

§1 

Wycieczka szkolna jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, realizowanego w szkole. 

§2 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 

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

2. poznawanie kultury i języka innych państw, 

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

4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

6. podnoszenie sprawności fizycznej, 

7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie, 

8. upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, 

9. przeciwdziałanie patologii społecznej, 

10. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

§3 

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

§4 

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu 

odbywa się w następujących formach: 

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

obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów 

pokrewnych, realizowane w czasie zajęć lekcyjnych, zwane dalej wyjściami edukacyjnymi 

2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych-zwane dalej „wycieczkami”, 

 

3. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, 

szkoły zimowe, szkoły ekologiczne – zwane dalej „imprezami”. 
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§5 

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania  

i umiejętności specjalistycznych. 

§6 

Trasy wycieczek powinny przebiegać po oznakowanych szlakach turystycznych. 

§7 

Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych wyjść edukacyjnych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców 

(prawnych opiekunów). 

§8 

1. Wycieczki powinny być ujęte w planie pracy klasy i ujęte w preliminarzu planu 

finansowego placówki, zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 2. Wychowawca zobowiązany jest przedstawić rodzicom co najmniej dwie oferty wycieczek. 

3. Dokonany wybór musi być zaakceptowany zarówno przez wychowawcę, jak i rodziców. 

4. Miejsce wycieczki powinno być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i warunków 

higienicznych. 

5. W klasach I – III wyjazd do Domów Wczasów Dziecięcych wychowawca rezerwuje za 

zgodą rodziców z 2-letnim wyprzedzeniem. 

6. Udział w wycieczce lub imprezie musi zadeklarować co najmniej 90% uczniów. 

7. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, 

a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, w szczególności o celu, trasie, 

harmonogramie i regulaminie. 

8. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

9. Kierownik wycieczki powinien zawiadomić dyrektora szkoły o wycieczce  po 

zatwierdzeniu preliminarza przez specjalistę do spraw finansowych Szkoły w terminie 

określonym w przyjętych procedurach i przynajmniej na tydzień przed wycieczką złożyć 

pełną dokumentację do zatwierdzenia. Nie złożenie dokumentacji w terminie może stanowić 

podstawę do odwołania wycieczki lub imprezy. 

10. Wychowawca zgłasza wyjście edukacyjne dyrektorowi (lub wicedyrektorowi) Szkoły,  

z podaniem grupy wychowawczej, dla której jest organizowane, celu wyjścia oraz liczby 

uczestników, w na tydzień przed planowanym wydarzeniem. 
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§9 

1. Dokumentacja wycieczki (imprezy) powinna zawierać: 

 

 

telefon, nr legitymacji lub dowodu osobistego), 

 specjalistę do spraw finansowych  Szkoły 

 

zdu 

zagranicznego – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

2. Po zrealizowaniu wycieczki kierownik wycieczki zobowiązany jest do pisemnego 

rozliczenia finansowego wycieczki (imprezy) przed dyrektorem szkoły oraz przed rodzicami 

(na najbliższym zebraniu rodziców). 

§10 

2. Przy wyjeździe poza teren szkoły, ale w obrębie tej samej miejscowości musi być 

zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla 30 osób. Przy korzystaniu z miejskich środków 

komunikacji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów  

i innych potrzeb. 

3. Przy wyjeździe poza miejscowość siedziby szkoły musi być zapewniony przynajmniej 

jeden opiekun dla 15 uczniów. 

4. Na wycieczce turystycznej kwalifikowanej 1 opiekun przypada na 10 uczniów. 

W przypadku wycieczki zagranicznej kierownik powinien znać język obcy w stopniu 

umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym. 

§11 

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki (imprezy) należy: 

1. opracowanie programu i harmonogramu oraz preliminarza wycieczki lub imprezy, 

2. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

3. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy 

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

4. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich 

przestrzegania, 
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5. określenie zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 

6. nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy, 

7. organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników, dokonywanie podziału 

zadań wśród uczestników, 

8. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy, 

9. dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po 

jej zakończeniu. 

§12 

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły , inna pełnoletnia osoba. 

Do podstawowych obowiązków opiekuna należy: 

1. sprawowanie opieki nad powierzonymi jemu uczniami, 

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

lub imprezy, 

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

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4. nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych uczniom, 

5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

§13 

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, jest 

finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności z odpłatności uczniów 

biorących udział w wycieczce lub imprezie, z uwzględnieniem procedur, wynikających  

z uchwały Rady Miasta nr V/13/14 z dn. 30 grudnia 2014 r. 

§14 

Szczegółowe przepisy dotyczące wyjazdów reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 

2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. 
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Procedury przygotowania i rozliczenia finansowego wycieczki 

 

1. Wychowawca planuje wycieczkę w porozumieniu z rodzicami uczniów swojej klasy  

(określa wstępnie cel, czas trwania i koszty wyjazdu) . Rodzice  deklarują się pisemnie do 

pokrycia kosztów wycieczki, zobowiązują do wpłaty na konto szkoły w określonym 

terminie 

2. Wychowawca przygotowuje preliminarz finansowy wyjazdu, przedstawia go specjaliście 

do spraw finansowych  Szkoły w ustalonym terminie (z uwzględnieniem terminów 

przygotowania planu finansowego Szkoły). 

3. Dyrektor wyraża  zgodę na wyjazd, jeżeli środki finansowe umożliwiają jego realizację . 

4. Specjalista do spraw finansowych szkoły na podstawie preliminarza występuje 

o zwiększenie środków w planie finansowym szkoły w rubryce „wycieczki”. 

5. Rodzice wpłacają środki bezpośrednio na wyznaczone konto placówki  

w wyznaczonym terminie  (pierwszy termin – zaliczka, drugi termin – uzupełnienie 

wpłat,  nie później niż 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu ) 

6.  Dyrektor podpisuje umowy z domem wczasów dziecięcych, zgodę na wycieczkę 

(wychowawca przedstawia  całą dokumentację wycieczki do zatwierdzenia – listy 

uczestników, zgody, program, delegacje, wykaz imienny uczniów, których rodzice 

dokonali wpłaty zaliczki wraz z dowodem wpłaty ). 

7. Regulowanie płatności za wycieczki: 

 poprzez opłaty zaliczkowe lub całościowe  (uzgodnione z firmami) dokonywane  przez 

Szkołę   przelewem bezpośrednio na konto firm, organizujących wyjazd. 

8. Finansowe rozliczenie wycieczki przez specjalistę do spraw finansowych następuje po 

powrocie uczestników do szkoły. 

9. Zwrot niewykorzystanych środków na konta Rodziców następuje na podstawie 

oświadczeń podpisanych przez Rodziców (potrzebny jest numer konta bankowego 

RODZICA). 

 

 


