REGULAMIN
wycieczek i innych imprez
krajoznawczo – turystycznych
w Gimnazjum Publicznym im. A. Wajdy w Rudnikach
Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r.
„W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania” (Dziennik Ustaw
nr 12 poz. 67)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 1997 r. ,,W sprawie warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne" (Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września2001 r.
,,W sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej" (Dziennik Ustaw nr 101 poz. 1095)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r.
,,W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki"
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002
r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach" (Dziennik Ustaw nr 6 poz. 69)
§ 1. Zasady ogólne
1.
2.

3.

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno wychowawczej szkoły.
Organizowanie przez szkołę wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych
powinno mieć na celu:
a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii;
b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego;
c. poznawanie kultury, tradycji i języka państw europejskich;
d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania;
e. upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
f. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
g. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
h. przeciwdziałanie patologii społecznej;
i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą przyjąć następujące
formy:
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wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli,
poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania,
w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;
b. wycieczki krajoznawczo – turystyczne – w których udział nie wymaga
od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje
itp.;
d. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział
wymaga
od
uczestników
przygotowania
kondycyjnego
i specjalistycznego;
e. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie
jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą być organizowane
w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
Wycieczki i imprezy powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych.
Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to
rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.
a.

4.
5.
6.

7.

§ 2. Organizacja wycieczek
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika
wycieczki.
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki
przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
Dokumentacja wycieczki zawiera:
a. kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach) –
zał.1;
b. listę uczestników z numerem PESEL – zał. 2,
c. pisemne zgody rodziców – zał.3;
d. rozliczenie wycieczki– zał. 4 ( w przypadku wycieczki organizowanej
przez biuro podróży jako rozliczenie wycieczki uznaje się umowę zawartą z biurem podróży);
e. regulamin uczestnika wycieczki – zał.5;
Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub
upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane
dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie:
a. w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
b. którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia, którzy zostali ukarani inną
karą porządkową.
Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych (niezależnie od wieku).
Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą.
Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program
pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących
udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL, obowiązkowe
ubezpieczenie zagraniczne, listę z numerami ambasad.
§ 3. Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami
podczas wycieczek

Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i
opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. Przy ustalaniu ilości opiekunów
należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób
zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez
niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze
zbyt małą liczbą opiekunów.
2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest
przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących
zasad:
a. jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych
w miejscowości, która jest siedzibą szkoły;
b. jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;
c. jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej
i górskiej;
d. jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;
e. dwóch opiekunów na grupę 10 – 13 uczniów w wycieczkach rowerowych
(zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie
może jechać więcej niż 15 osób)
2.
Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą
prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
1.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12
lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu
i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru
nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami co najmniej 150 m.
Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy
i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych
(szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę
odwołać.
Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone
do przewozu osób pojazdy.
Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.
Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców
uczniów.
Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking
szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu; po
godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.
Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia
dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu
wcześniej ustalonym.
W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:
a. miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję,
dyrektora szkoły, rodziców.
b. szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły,
rodziców.
W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w
razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
§ 4. Kierownik wycieczki i opiekunowie
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez
dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
a. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
b. jest instruktorem harcerskim,
c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla
kierowników obozów wędrownych.
Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca
uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny
sportu.
Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu
zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.
W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym
z nich powinien być nauczycielem.
Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.
§ 5. Obowiązki kierownika wycieczki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu i preliminarzu wycieczki.
Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły
dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.
Zapisanie na karcie wycieczki lub liście uczestników numer szkolnej polisy
ubezpieczeniowej.
Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa
wszystkich jej uczestników.
Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania
nadzoru w tym zakresie.
Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki
(lub za pośrednictwem biura turystycznego).
Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po
jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i dyrektora szkoły.
Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.
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§ 6. Obowiązki opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki
przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
§ 7. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców
na udział w wycieczce szkolnej.
Uczestnik jest zobowiązany przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 min.
przed wyjazdem.
Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków
i innych niedozwolonych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia
użycia przez ucznia środków odurzających stosuje się odpowiednie procedury o postępowaniu z uczniem pod wpływem alkoholu lub podejrzanym o użycie lub rozprowadzanie narkotyków lub innych niebezpiecznych środków. W
przypadku stwierdzenia powyższej sytuacji rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu oraz napisania stosownego oświadczenia potwierdzającego zajście.
Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń
kierownika wycieczki.
W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków
krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki
lub opiekuna .
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje
zgodnie ze statutem szkoły.
Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki
na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
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§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

5.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą
wskazaną przez dyrektora szkoły.
Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi
uzyskać na nie zgodę dyrektora lub wicedyrektora. Wyjście należy odnotować
w dzienniku lekcyjnym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
inne przepisy stanowiące prawo.

Załączniki:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
cieczce.
Załącznik
Załącznik

1 – karta wycieczki z harmonogramem.
2 – wzór listy uczestników wycieczki.
3 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w w y4 – wzór rozliczenia wycieczki.
5 – wzór regulaminu uczestnika wycieczki.
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