REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ
KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH
GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 200lr Nr 135, poz. 1516 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), Rozporządzenie Rady Ministrów
"W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,
kapiących się i uprawiających sporty wodne". (Dziennik Ustaw RP m 57 z dn 6 maja 997r.), Ustawa z
dnia 29 stycznia 1997" O usługach turystycz:nych" (Dz. U. 97.133.884), Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26.marca 1999r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
(Dz..U.31.30l), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. " Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 97.98.602.) ustala
się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla Gimnazjum
w Świerklanach
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu w
szczególności:
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poznawanie kultury i języka innych państw,
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności
korzystania z zasobów przyrody,
f) podnoszenie sprawności fizycznej,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
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2.Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub
pozaszkolnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a) wycieczki przedmiotowe –inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
b) wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie
wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak biwaki, rajdy itp.,
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się
specjalistycznym sprzętem,
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły
zimowe, szkoły ekologiczne, obozy naukowe
- zwane dalej "imprezami".

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły
oraz w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.
5. Wycieczki i imprezy turystyczno - krajoznawcze powinny być organizowane w miarę
możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności
specjalistycznych.
7. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
8. Uczniowie niepełnosprawni lub mający nauczanie indywidualne, o ile nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez
powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
9. Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
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10. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i
imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
11. 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 lub imprezy.
12. 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

- lista z numerami ambasad
13. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
14. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody
materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA WYCIECZEK

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę lub imprezę kierownika
wycieczki, który przygotowuje wycieczkę lub imprezę pod względem programowym
i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach,
a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie i odpowiada za prawidłowy i
bezpieczny przebieg wycieczki.
2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa
się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie
oświaty.
3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej
założeniach organizacyjnych.
4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedkłada dyrektorowi kompletną
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dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
5. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a) kartę wycieczki z jej harmonogramem -w dwóch egzemplarzach (zał. 1)
b) listę uczestników - w dwóch egzemplarzach
c) pisemne zgody rodziców
d) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki - omówiony i podpisany przez uczestników
wycieczki
6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie karty
wycieczki i listy uczestników; podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych

zasad

bezpieczeństwa.
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ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS
WYCIECZEK
1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
inna pełnoletnia osoba. Opieka ta ma charakter ciągły.
2. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości
bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna
osoba nad grupą 30 uczniów.
3. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji
opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
4. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić
wyłącznie przewodnicy turystyczni.
5. Przydział opiekunów przy wyjazdach:
- jeden opiekun na 15 uczestników przy przejazdach kolejowych,
- jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,
- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich,
- jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych.
6. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie ( do wysokości 600 m. n. p. m.), mogą być organizowane dla
uczestników od lat 12, przy uwzględnieniu 3-5 godzin dziennego marszu. Wycieczki górskie
(o wysokości ponad 600 m n. p. m.), mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających
odpowiednią zaprawę turystyczną / np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów lub
wycieczek/.
7. Wycieczki wysokogórskie ( o wysokości ponad 1000 m n. p. m. np.: Tatry, Karkonosze, Beskid
Wysoki) mogą być organizowane dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat i posiadają odpowiednią zaprawę
turystyczną
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Rozdział IV
ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW
1.Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest wyznaczony plac. Rozwiązanie
wycieczki po godzinie 21:00 następuje wyłącznie pod opieką rodziców.
2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
4.Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek -pisemna
prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym; przystanek w Świerklanach
obok sklepu ABC podczas powrotu z kina lub teatru w Rybniku
5. Organizacja wycieczek rowerowych
a) w wycieczkach rowerowych 1 opiekun przypada na 7 osób - uczestników
b)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 ( 2
osoby dorosłe na 10-13 uczniów); odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m; przerwa
między grupami co najmniej 150 m; uczniowie obowiązkowo winni posiadać kaski ochronne oraz
znaczniki na koszulkach; oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany
przy siodełku rowerowym; opiekun kończący peleton zaopatrzony jest w gwizdek umożliwiający
komunikację grupy i możliwość reagowania na sygnały; przejazd ruchliwymi trasami wymaga
powiadomienia policji.
6. Organizacja wyjazdów na basen, nad otwarty akwen wodny, lodowisko
a) w wyjazdach na basen, nad otwarty akwen wodny, lodowisko 1 opiekun na 15 osób- uczestników
b) Podczas wyjazdy uczniów na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego - ratownik przejmuje
obowiązki drugiego opiekuna; wyjazdy uczniów nad otwarte akweny - zasady kąpieli zgodnie z
odrębnymi przepisami (m.in. kąpiel tylko miejscach strzeżonych, nie więcej niż 10 osób w wodzie)
7. Organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeum, na imprezy, zawody sportowe i itp.
a) w wyjazdach do na basen, nad otwarty akwen wodny, lodowisko 1 opiekun przypada na 15 osóbuczestników.
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8. 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.
9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do
punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
10.Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
11.Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
12. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób
pojazdy.
13. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
14.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.
15. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
16. 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.

ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI.
1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej
rozliczenie.
3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników –
potwierdzone podpisem uczestników.
4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru
w tym zakresie.
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5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej
pomocy.
7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony,
oświadczenia itp.) dołączane są do dokumentacji rozliczeniowej.
12. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły,
osoba pełnoletnia, która:
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
- jest instruktorem harcerskim,
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora

turystyki

kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
13. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla
kierowników obozów wędrownych.
ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OPIEKUNA.
l. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika
6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce lub inna pełnoletnia osoba.
7. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo przydzielonych im dzieci.
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ROZDZIAŁ VII
RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział
w wycieczce
2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się "czasu wolnego", a uczniowie przebywają przez cały
czas pod nadzorem opiekunów.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika
wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz ,podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych

itp.

uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie
ze statutem szkoły.
Rozdział VIII
FINANSOWANIE WYCIECZEK
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika
wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców,
Gminy Świerklany lub innych źródeł.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią
kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
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6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z
nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób nadwyżki, względnie uzupełnienia
niedoboru finansowego.
8. Z rozliczeniem wycieczki winni być zapoznani wszyscy uczestnicy, którzy
zobowiązani są podpisem potwierdzić zwrot ewentualnych nadwyżek bądź dopłat.
9. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz
rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty

gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o
poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak
wydatki tego typu nie mogą
przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych
mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów
kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. Ilość uczniów nie
uczestniczących w wycieczce klasowej nie powinna być wyższa niż 30% stanu uczniów danej klasy.
2. 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. Wyjście należy odnotować
w dzienniku lekcyjnym.
3. Ustalenia punktu 2 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
4. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne
przepisy stanowiące prawo.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2011r.
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zał. nr 1

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy):
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy):
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin :......................................
Ilość dni ....................... Klasa/grupa ..................
Liczba uczestników wycieczki : ................................................................................................ Kierownik
wycieczki : ........................................................................................
Liczba opiekunów : ........................................................................................................
Środek lokomocji : ........................................................................................................
Nr polisy ubezpieczeniowej: ……………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki/imprezy:

..................................................
( imię i nazwisko )

.......................................................
( imię i nazwisko )

.........................................................
( imię i nazwisko )

.........................................................
( imię i nazwisko )

.........................................................
( imię i nazwisko )

...............................
( podpis )

...............................
( podpis )

..........................
( podpis )

...............................
( podpis )

...............................
( podpis )

Kierownik wycieczki

...........................................................
( imię i nazwisko)

( podpis )
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HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY
Data i godz.
Ilość km
Miejscowość
wyjazdu

Program

Adres punktu
noclegowego i
żywieniowego/
przewidywany
powrót

Zatwierdzam
Adnotacje organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny

.........................................
pieczęć i podpis Dyrektora
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AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki
Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1. Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla wychowanków
i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo
i turystyka.
§ 2.
Organizowanie przez szkoły 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) poszerzanie 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) upowszechnianie 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.
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§ 4.
Organizowanie krajoznawstwa i turystyki 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,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania
kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
- zwane dalej "wycieczkami",
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym
sprzętem,
5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły
zimowe, szkoły ekologiczne
- zwane dalej "imprezami".
§ 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.
1. Obozy wędrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje się po trasach przygotowanych przez
podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
2. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą
bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
§ 7.
1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4
pkt 1-4.
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły
po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1) nazwę kraju,
2) czas pobytu,
3) program pobytu,
4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
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5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
§ 8.
Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
§ 9.
1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,
a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie,
harmonogramie i regulaminie.
2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa
się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie
oświaty.
§ 10.
1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko
kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza
dyrektor szkoły.
2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 11.
1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły,
osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki
kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu
kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2
pkt 3.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba
posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora
odpowiedniej dyscypliny sportu.
§ 12.
Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
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1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje
nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
§ 13.
1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora
szkoły, inna pełnoletnia osoba.
2. Opiekun w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub
imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
§ 14.
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 lub imprezy.
§ 15.
Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
§ 16.
16

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków
pozabudżetowych, a w szczególności:
1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych
działających na terenie szkoły,
3) ze środków wypracowanych przez uczniów,
4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka
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