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Procedury i zasady organizowania wycieczek szkolnych w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 

 
Podstawa prawna: 

 

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze 

zm.)  

2)  Rozporządzenia MENiS z dnia 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.)  

§1 

 

Rodzaje wycieczek 

1. Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i organizowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 

2.  Wycieczki turystyczno-krajoznawcze – odbywające się w terenie powszechnie 

uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i 

specjalistycznego. 

3.  Wycieczki turystyki kwalifikowanej – wymagające od uczestników szczególnego 

przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem, takim jak: 

rower (wycieczki poza terenem gminy), kajak itp. 

4.  Imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje. 

 

§2 

 

Obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za organizację wycieczek 

 

1.Obowiązki Dyrektora szkoły jako organizatora wycieczki. 

Dyrektor szkoły: 

a)Wyznacza kierownika wycieczki. 

b) Określa liczbę uczestników przypadających na jednego opiekuna w zależności od wieku, 

stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, stopnia zdyscyplinowania, specyfiki 

wycieczki lub imprezy turystycznej. 

c) Zatwierdza Kartę wycieczki, listę uczestników, harmonogram wycieczki. 

d) W przypadku organizacji wycieczki za pośrednictwem biura podróży dyrektor podpisuje 

stosowne dokumenty. 

e) Przechowuje dokumentację związaną z organizacją wycieczki. 

f)Utrzymuje kontakt telefoniczny z kierownikiem wyjazdu do czasu zakończenia imprezy. 

g) Po zakończeniu wycieczki przyjmuje sprawozdanie od kierownika. 

h) Wyraża zgodę na organizację wycieczki zagranicznej,  a następnie powiadamia organ 

prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

2.Obowiązki kierownika wycieczki. 

Kierownik wycieczki: 

a)Zapoznaje się z procedurami organizacji wycieczek lub imprez turystycznych przyjętych w 

szkole. 
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b)Opracowuje harmonogram wycieczki, w którym muszą się znaleźć: data, godzina, miejsce 

wyjazdu oraz powrotu, przybliżona ilość km, zwiedzane miejscowości, program, adres miejsc 

noclegowych i żywieniowych. Harmonogram nie może być modyfikowany w trakcie, za 

wyjątkiem sytuacji niezależnych od kierownika wycieczki. O zmianach należy informować 

dyrektora.  

c)Z uczestnikami opracowuje szczegółowy program wycieczki. Może posiłkować się 

propozycjami podmiotu, którego przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

d)Opracowuje szczegółową Kartę wycieczki i zatwierdza u dyrektora szkoły co najmniej na 2 

dni robocze przed wyjazdem na wycieczkę. 

d)Zapoznaje uczestników z Regulaminem wycieczki.(załącznik nr 1) 

e)Określa zadania dla opiekunów. 

f) Dokonuje podziału zadań wśród uczestników. 

g) Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.  

h) Organizuje oraz zapewnia transport, wyżywienie, noclegi. 

i) Rozmieszcza uczestników wycieczki w autokarze/pojeździe. Osoby źle znoszące podróż, 

sprawiające trudności wychowawcze umieszcza przy opiekunach. 

j) Zajmuje miejsce obok kierowcy i zdecydowanie reaguje na sytuacje łamiące zasady 

bezpieczeństwa, a w szczególności wyprzedzanie na trzeciego,  przekraczanie dozwolonej 

prędkości, rozmowę kierowcy przez telefon komórkowy. 

k) Rozpoczyna wycieczkę wydając głośno komendę Rozpoczynamy wycieczkę oraz na 

zakończenie wycieczki na miejscu parkingowym wypowiada komendę Koniec wycieczki 

l)Dokonuje zgłoszenia do właściwej miejscowo jednostki Policji lub Inspekcji Transportu 

Drogowego do kontroli lub wymaga od kierowcy aktualnego dokumentu potwierdzającego 

dobry stan techniczny pojazdu. 

ł)Posiada aktualny wykaz uczestników wycieczki - tj. egzemplarz nr 1 oraz egz. nr 2 

przekazany Dyrektorowi szkoły(załącznik nr 5 i 6). W przypadku wycieczki kilkudniowej 

wraz z  numerami telefonów oraz  PESELEM  ucznia. Na wykazie uczestników powinien 

zostać odnotowany także numer miejsca w autokarze przypisany personalnie danej 

osobie.(dotyczy wycieczki kilkudniowej) 

m)Sprawdza listę obecności i udziela krótkiego instruktażu wszystkim uczestnikom 

wycieczki, a  w szczególności   uwzględnia następujące zagadnienia: 

– zapoznanie wszystkich uczestników z kierunkami ewakuacji (w tym z lokalizacją szyb 

awaryjnych i lokalizacją młotków do wybijania szyb oraz sposobem ich użycia), 

–  miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, apteczki, 

–  poinformowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa w pojeździe (autokarze) 

wyposażonym w pasy, 

–  podanie trasy przejazdu, przewidywanego okresu podróży oraz wyznaczonych miejsc 

postoju na odpoczynek, 

–  przypomnienie, że uczestnicy wycieczki zajmują swoje wyznaczone miejsca i nie 

mogą ich zmieniać podczas jazdy bez zgody opiekuna, 

–  poinformowanie o zakazie w trakcie jazdy: spacerowania po pojeździe, siedzenia 

tyłem, bądź na oparciach, picia zwłaszcza gorących napojów, podróżowania w pozycji 

stojącej, otwierania drzwi i blokowania w nich zamków, samowolnego otwierania okien i 

wyrzucania czegokolwiek przez okno pojazdu (autokaru). 

n)Dysponuje środkami przeznaczonymi na wycieczkę. 

o)Jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu wycieczek i realizację 

programu zawartego w Karcie wycieczki 

p) Składa Dyrektorowi szkoły sprawozdanie z zakończonej wycieczki. 
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3.Podstawowe zadania opiekunów grup wycieczki/imprezy turystycznej. 

 

 Opiekunem podczas wycieczki/imprezy turystycznej może być nauczyciel lub po uzyskaniu 

zgody dyrektora, inna pełnoletnia osoba. 

 Opiekunowie: 

a)Wraz z kierownikiem wycieczki są zobowiązani do sprawdzenia pojazdu (autokaru) pod 

kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich 

wybijania, drożności drzwi, a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy. 

b) Powinni posiadać przyporządkowaną imienną listę podopiecznych. 

c) Są odpowiedzialni za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez uczestników, nad którymi 

sprawują opiekę w pojeździe (autobusie) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa. 

d) Wsiadają do pojazdu (autokaru) ostatni, a wysiadają jako pierwsi. 

e) Powinni zwracać uwagę na zachowanie uczestników wycieczki/ imprezy i szybko 

reagować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. 

f)Powinni zapoznać się z procedurami postępowania w następujących sytuacjach: 

– w przypadku awarii pojazdu (autobusu), wypadku, pożaru lub innych zagrożeń, 

–  w przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki, 

– w przypadku nagłej choroby uczestnika. 

g) Współdziałają z kierownikiem wycieczki w realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

i wykonywaniu zleconych przez niego zadań. 

h) Odpowiadają w szczególności za: 

-  dopilnowanie, by wszyscy przydzieleni do opieki uczestnicy przestrzegali Regulaminu 

wycieczki, z  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań, 

 - sprawdzanie stanu osobowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 

w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

 

§3 

 

1.  Organizacja wycieczki/imprezy turystycznej. 

 

a) Organizacja i program wycieczki lub imprezy turystycznej winien być dostosowany do 

wieku,       zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, stopnia przygotowania i 

sprawności fizycznej. Winien być znany jej uczestnikom przed wyjazdem. 

b) Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni. Wskazane jest ubezpieczenie OC kadry. 

c) Kierownik wycieczki podczas imprezy turystycznej w celu prawidłowego wykonywania 

swoich obowiązków,  może równolegle łączyć funkcję opiekuna grupy, po uzyskaniu zgody 

dyrektora w odpowiednich okolicznościach. 

d) W przypadku niedyspozycji kierownika wycieczki jego obowiązki przejmuje pierwszy z 

listy opiekunów wycieczki / imprezy szkolnej. 

e) Kierownik i opiekunowie powinni posiadać numer telefonu do Dyrektora szkoły  i 

utrzymywać z nim kontakt telefoniczny do czasu zakończenia wycieczki. 

f) Kierownik powinien posiadać dostępny całodobowo numer telefonu do biura podróży 

(kierownika transportu) lub przewoźnika. 

g) Opieka nad uczestnikami wycieczki/imprezy turystycznej ma charakter ciągły - kierownik i 

opiekunowie nie mogą spać w czasie podróży. 

h)Przynajmniej jeden z opiekunów powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

i) Uczestnicy wycieczki winni przybyć na wskazane miejsce 15 - 30 minut przed odjazdem 

pojazdu (autokaru). W zależności od rodzaju wycieczki. 
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j) Odjazd, jak i przyjazd wycieczki autokarowej, wiążący się z przekazaniem i odbiorem 

dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) powinien odbywać się na  parkingu szkoły  lub 

miejscu gwarantującym bezpieczeństwo podróżujących osób. 

g) Kierownik oraz opiekunowie winni szczególną uwagę zwrócić na zachowanie dzieci i 

młodzieży podczas pakowania i wypakowywania toreb z luków bagażowych - zwłaszcza 

kiedy czynność ta musi być wykonana, gdy autokar stoi na jezdni. 

h) Uczestnik wycieczki rowerowej powinien bezwzględnie posiadać kartę rowerową. 

h) Liczba opiekunów przypadająca na ilość uczniów, to: 

   -  wyjścia na terenie gminy Karniewo – 1 opiekun na 30 uczniów  

   - wyjście na szlak górski, rajd rowerowy – 1 opiekun na 10 uczniów, 

   - wycieczki turystyczno – krajoznawcze, jednodniowe – 1 opiekun na 15 uczniów. 

 

§4 

 

1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych: 
 

a) W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki/ imprezy: 

–   jeden z opiekunów poszukuje uczestnika; 

–  reszta grupy z drugim opiekunem czeka w określonym miejscu. 

b) W przypadku nieodnalezienia w ostatnio widzianym miejscu: 
–  kierownik wycieczki informuje Dyrektora szkoły o fakcie zaginięcia ucznia, 

–  kierownik wycieczki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły informuje rodziców o 

zdarzeniu i podjętych krokach dotyczących zaginionego uczestnika, 

–  kierownik wycieczki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zgłasza Policji zaginięcie 

uczestnika, 

– dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami zaginionego 

uczestnika, 

–  dalsze działania kierownik wycieczki podejmuje w porozumieniu z Policją, 

informując Dyrektora szkoły. 

c)W przypadku nagłej choroby uczestnika wycieczki/imprezy kierownik wycieczki jest 

zobowiązany: 

– nawiązać kontakt z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o jego 

stanie zdrowia, 

– udzielić pierwszej pomocy, a w przypadku gdy objawy nie ustępują, niezwłocznie 

wezwać Pogotowie Ratunkowe lub zgłosić się z chorym uczestnikiem na Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, 

– stosować się do zaleceń lekarza, 

– mieć stały kontakt z rodzicami uczestnika wycieczki/imprezy, powiadomić Dyrektora 

szkoły. 

d) W przypadku, gdy po powrocie z wycieczki w wyznaczonym miejscu i czasie 

rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko należy: 
- zgłosić zaistniały problem dyrektorowi szkoły, 

- ustalić opiekuna, który będzie sprawował opiekę do czasu wyjaśnienia sprawy lub odebrania 

ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna, 

-podjąć próbę kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły zawiadomić policję z prośbą o ustalenie miejsca pobytu rodziców i znalezienia osób, 

które przejmą opiekę nad uczestnikiem wycieczki, 

- brak opieki nad uczniem można zgłosić oddziału kryzysowego GOPS, 

- zaistniałą sytuację odnotować w dokumentach. 
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§5 

 

1.  Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów zorganizowanych grup dzieci i 

młodzieży wyjeżdżających na wycieczkę, imprezę turystyczną. 

 

a)Każda wycieczka zaczyna się i kończy w szkole.   

b)W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic może odebrać dziecko przed 

zakończeniem wycieczki,  podpisując stosowny dokument (załącznik nr 2) 

c)Program wycieczki, koszty wyjazdu powinny zostać przedstawione na spotkaniu 

organizacyjnym z rodzicami, a po zakończeniu wycieczki, rozliczone(dotyczy wycieczek 

kilkudniowych). 

d)Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien: 

  -  złożyć pisemną zgodę na wyjazd dziecka i zobowiązanie o pokryciu kosztów wyjazdu, w 

przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki koszt zadatku nie zostaje zwrócony, 

   -  poinformować organizatora o stanie zdrowia i konieczności przyjmowania leków przez   

dziecko, 

- zapobiec chorobie lokomocyjnej(wyposażyć dziecko w odpowiednie leki), która może być 

przyczyną opóźnień oraz nieplanowanych postojów, 

-  zadbać o prawidłowy ubiór i ekwipunek na wyjazd uzgodniony wcześniej z organizatorem, 

 -  mentalnie przygotować dziecko, informując o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie 

może napotkać. 

 

 

 

§6 

 

1.  Finansowanie wycieczek 

a)Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub 

innych źródeł. 

b) 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. 

c)Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę 

wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

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

zakwaterowania i wyżywania kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być 

finansowana ze środków poza budżetowych w szczególności: 

- z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, 

-  ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

-  ze środków wypracowanych przez uczniów, 

-  ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 

e)Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 

związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły. 

 


