
ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH W ŁOMŻY 
18-402 Łomża, ul. Studencka 19 

+48 86 215 02 49  

e-mail: asp@wsa.edu.pl  

www.zsa.wsa.edu.pl 
 
 

Strona 1 z 14 
 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH i WYJŚĆ GRUPOWYCH 

 

Zespołu Szkół Akademickich w Łomży 

  

  

 Podstawa prawna:  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) .  

2. 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 (Dz. U. z 2001 r., poz. 1516).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 z późn. zm.).   

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                                

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140).  
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 

1669).   

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 i 1000).   

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 

szkoły. 

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

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, 
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5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska 

naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

6. upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej, 

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

ekologicznie, 

8. przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach 

profilaktyki uniwersalnej 

9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

       3.  Krajoznawstwo i turystyka organizowane są 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. 

       4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań  i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji,  sprawności fizycznej i 

umiejętności. 

       5. Uczniowie niepełnosprawni, 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. 

      6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju i za granicą. 

      7. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy posiadają w tym względzie 

określone przeciwwskazania lekarskie.  

 

§ 2 

Rodzaje wycieczek 

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 jednego lub kilku 

przedmiotów; 

2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania 

wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo – turystycznych, w których udział wymaga 

od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje 

intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych - zwanych dalej „wycieczkami”. 
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§ 3 

Kierownik wycieczki i opiekunowie 

1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych. 

2. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo – turystycznych kierownikiem 

wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: 

• ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

• posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

   

3. Kierownik, opiekun specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej zobowiązany 

jest posiadać     udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu 

wycieczki. 

4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być 

nauczycielem.       

5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej musi 

być przynajmniej jedna osoba, która zna język na poziomie umożliwiającym porozumienie się 

w krajach tranzytowych i docelowym. 

6. Opiekuna wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych. 

7. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

(W sytuacji, gdy w wycieczce uczestniczy pilot wycieczki zatrudniony przez biuro podróży, 

który zajmuje się realizacją programu wycieczki i finansową obsługą wycieczki). 

9.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik 

pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji 

zadań kierownika wycieczki (ukończył kurs kierownika wycieczek), w tym zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom. 

10. Do zadań kierownika wycieczki należy:  

1. opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy, 

2. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

3. zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje o ich celu i trasie wycieczki; 

4. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 
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5. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków                   

do ich przestrzegania, 

6. określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, 

7. nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i wyposażenie oraz apteczkę 

pierwszej pomocy, 

8. organizuje i nadzoruje transportu, wyżywienie i  noclegi dla uczestników i opiekunów 

wycieczki, 

      9.   dokonanie podziału zadań wśród uczestników, 

10. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce – kierownik może pełnić funkcję 

jednego z opiekunów, 

11. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

12. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły w terminie 14 dni od zakończenia 

wycieczki. 

11. Obowiązkiem opiekuna jest:  

1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, 

2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki 

 i przestrzegania regulaminu, 

3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4. nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom, 

5. wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika. 

 

§ 4. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

 

 Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być 

przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:  

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie 

grup. Opieka ta ma charakter ciągły.   

2. Przez tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki należy rozumieć, iż jest to czas 

wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu, a nie jest  to 

czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.  

3. Przy organizacji wycieczki należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów:  
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a) wycieczki na terenie Łomży lub najbliższej okolicy, piesze lub                                                   

z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej – 1 opiekun na 25 

uczniów;  

b) wycieczki poza Łomżę z wykorzystaniem środków transportu (autokar, bus, ko-  

lej) – 1 opiekun na 15 uczniów;  

c) wycieczki na szlakach turystycznych - 1 opiekun na 15 uczniów;  

         d)            wycieczki rowerowe – 1 opiekun na 15 uczniów.  

         e)            wycieczki zagraniczne – 1 opiekun na 10 uczniów. 

      4.  Liczba uczestników wycieczki pozostających pod opieką jednego wychowawcy 

wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. (wycieczki, wycieczki kilkudniowe). 

5. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając, stan zdrowia, ewentualną 

niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą 

się one odbywały. 

6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest plac przed szkołą 

lub inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki. 

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

8. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 

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

9. 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. 

10. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania                  

się po drogach. 

12. Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły                     

w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 

13. W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji 

danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły na Karcie 

wycieczki przedmiotowej,  

14. Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki 

• Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana. 

• Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki 

(koszty wycieczki nie zostaną zwrócone). 

• Zła organizacja transportu, wyżywienia i noclegów. 

•  Brak właściwej dokumentacji wycieczki. 

•  Inne przypadki losowe. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH W ŁOMŻY 
18-402 Łomża, ul. Studencka 19 

+48 86 215 02 49  

e-mail: asp@wsa.edu.pl  

www.zsa.wsa.edu.pl 
 
 

Strona 6 z 14 
 

15. Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę 

dyrektor szkoły. 

16. Przy ustalaniu ilości opiekunów Dyrektor uwzględnia ich doświadczenie i umiejętności  

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu, sposób 

zorganizowania wycieczki. Dyrektor może ustalić inną niż  zalecana liczbę opiekunów 

wycieczki.  

17. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki korzystają z kąpielisk lub basenów powinni 

zapoznać się z regulaminami kąpieliska lub basenu, uzgodnić sposób korzystania  z 

kierownikiem obiektu i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.      

18. Kierownik wycieczki  i opiekunowie zobowiązani są sprawdzić stan liczebny uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do miejsca  docelowego.  

19. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.   

20. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach.   

21. Organizując przejazd młodzieży należy korzystać z firm transportowych prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób.   

22. 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.   

23. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć w terminie wyznaczonym w 

harmonogramie wycieczki.   

24. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez 

względu na poniesione przez uczestników koszty.   

25. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, za 

wyjątkiem środków opatrunkowych. Do uczestnika wycieczki z objawami choroby należy 

wezwać lekarza lub pogotowie.   

26. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W 

razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, szczególnie przy planowaniu 

wycieczek górskich, należy wycieczkę odwołać.   
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27. W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki, kierownik wycieczki  zawiadamia policję, 

dyrektora szkoły, rodziców, a jeśli zaginięcie nastąpiło w górach, zawiadamia GOPR (TOPR).  

28. Przejazdy autokarowe:  

a) opiekun powinien przebywać ze swoją grupą w pojeździe;  

b) ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w 

pojeździe;  

c) przejście wewnątrz autokaru musi być wolne;  

d) opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu;  

e) należy zabronić uczniom w czasie przejazdu spacerowania po autokarze, siedzenia 

tyłem, na oparciu itp.;  

f) uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego                          

i wykonywać polecenia kierowcy autokaru;  

g) bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach;  

h) przerwy dla odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować 

tylko na terenie wyznaczonych parkingów;  

i) po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny grupy.  

29. Przejazdy pociągiem:  

a) opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub 

więcej wagonów;  

b) należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna;  

c) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na wyznaczonych miejscach;  

d) bilety na przejazd, zaświadczenie o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne 

powinien posiadać kierownik wycieczki.  

30. Zasady poruszania się grupą w miejscowościach:  

a) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi zostać poinformowany                              

o harmonogramie wycieczki, miejscu pobytu docelowego, aby w razie zagubienia się 

potrafił dotrzeć do miejsca zbiórki;  

b) w trakcie pieszego poruszania się po mieście opiekunowie powinni tak podzielić się 

obowiązkami, aby jeden znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi zamykał 

grupę;  

c) opiekunowie powinni poruszać się w granicach kontaktu wzrokowego;  
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d) prowadzenie grupy powinno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego;  

e) w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, aby 

uczestnicy wycieczki: znajdowali się w jednym pojeździe lub jednej jego części 

(dotyczy autobusu, tramwaju, metra, kolejki),  znali nazwę przystanku, na którym grupa 

będzie wysiadać,   posiadali ważne bilety na przejazd.  

31. Podczas wycieczki rowerowej wszyscy jej uczestnicy zobowiązani są posiadać kaski rowerowe.  

 

 § 5. 

Obowiązki uczestników wycieczki 

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

• przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 

• poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie 

lokomocyjnej, 

• wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 

• w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna, 

• w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, 

• nie zaśmiecać pojazdu, 

• korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 

• dbać o higienę i schludny wygląd, 

• nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna, 

• w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać 

postanowień i regulaminów tych obiektów, 

• zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 

• przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

innych środków odurzających. 

 

 § 6.  

 Finansowanie wycieczki   

 

1. Organizator zobowiązany jest przedstawić uczestnikom  wycieczki -  „Plan 

finansowy”, który musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt przypadający na 

jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne   i programowe.  
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2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub innych źródeł (np. ze środków przekazanych 

przez osoby fizyczne i prawne - pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń 

wspierających oświatę oraz od sponsorów , z projektów unijnych, środków 

wypracowanych przez uczniów). 

3.  Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów 

4. Rodzice uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby 

wziąć udział                          w wycieczce, mogą zwrócić się za pośrednictwem 

wychowawcy o dofinansowanie                        z  funduszu Rady Rodziców.  

5. Rodzice uczniów, którzy zadeklarowali udział w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia kosztów, które zapewniają brak 

dodatkowych obciążeń finansowych dla pozostałych uczestników wycieczki, chyba, że 

udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.  

6. Koszty uczestnictwa w wycieczce/imprezie kierownika wycieczki oraz 

opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki.  

7. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 

finansowych  z nią związanych.   

8.  Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w 

imprezie. 

9. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób 

zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  

 

§ 6.  

Rejestr wyjść grupowych  

1. Dyrektora  prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, niebędących 

wycieczkami.  

2. Rejestr zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub 

program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę 

uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.  
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3. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o planowanym 

wyjściu co najmniej  dzień wcześniej oraz uzyskać jego zgodę.   

  

   § 7.  

Postanowienia końcowe 

  

1. Wycieczki oraz wyjścia grupowe są częścią działalności dydaktycznej i 

wychowawczej szkoły.  W  czasie  ich trwania uczestników obowiązują przepisy 

zawarte w Statucie Szkoły oraz w niniejszym regulaminie.  

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się                                

z regulaminem i harmonogramem wycieczki.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga dyrektor 

szkoły.  

4. Dyrektor szkoły prowadzi zgodnie ze Statutem szkoły nadzór nad organizacją 

wycieczek i wyjść grupowych niebędących wycieczkami.  

5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w 

dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez 

dyrekcję. 

6. Listę tych uczniów ustala wychowawca. Plan klasy zajęć opracowuje kierownik 

przy akceptacji dyrekcji. 

7. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie 

jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 

8. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych/niepublicznych. 

9. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z 

zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

10. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1 m regulaminu zawiadamia 

się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. 
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11. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność 

finansową ponoszą jego rodzice ( prawni opiekunowie ). 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i 

warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki: 

a) Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki. 

b) Dyrektor przekazuje kartę wycieczki do wskazanych organów bez listy 

uczestników. 

Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile 

obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. 

 

 

Procedura obowiązuje z dniem podpisania.  

 

  

  Łomża,  dnia   ………………….. r.                                               ………….……………….  

                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora)   

  

 

 

 

 

§ 8. 

 

Dokumentacja wycieczki 

1.  Regulamin wycieczki.      załącznik nr 1. 

2.  Pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 1. – Regulamin wycieczki 

 

REGULAMIN WYCIECZKI  

do ….………………………………….. w terminie: ……………………  

    

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:  

 

1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  
2. Dbania o dobre imię własne i szkoły.  
3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub 

przewodników.  
4. Nieoddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego  

odpowiedniego zezwolenia.  
5. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożność na ulicach                                          

i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  
6. Stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń zależnie od 

miejsca pobytu.   
7. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ                                         

na bezpieczeństwo uczestników.  
8. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i innych  

osób.  
9. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów  

muzealnych.  
10. Nie śmiecenia, nieniszczenia zieleni, niepłoszenia zwierząt, niehałasowania.  
11. Ponoszenia kosztów za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia.  
12. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.  
13. Nienoszenia podczas wycieczki strojów ogólnie przyjętych za nieprzyzwoite, wulgarne                        

lub roznegliżowane.  
14. Przestrzegania godzin ciszy nocnej.  
15. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-

papierosów                           i zażywania środków odurzających.  
16. Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ustalonych  przez 

opiekunów.  
17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami Statutu  

Szkoły.  
18. W przypadku uczniów w rażący sposób nie przestrzegających zasad regulaminu lub 

dezorganizujących przebieg wycieczki możliwe jest  wcześniejsze   zakończenie wycieczki dla 

tych uczniów (opiekunowie ustalają z rodzicami lub opiekunami ucznia termin i miejsce 

odebrania  ucznia z wycieczki) lub całej grupy.     
19. Decyzję o wcześniejszym zakończeniu  wycieczki dla części uczniów lub całej  grupy 

podejmuje kierownik wycieczki w uzgodnieniu z pozostałymi opiekunami.  
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Podpis rodzica   

  

……………………………………………  

  

  

  

                      Podpis uczestnika wycieczki  

  

……………………………………………  

  

Załącznik nr 2. – wzór oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na udział ucznia                        

w wycieczce szkolnej.  

Zgoda na wycieczkę  

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ....................................................................................... w wycieczce 

szkolnej do ...................................................................................w dniach 

.....................................................................  
Informuję, iż zapoznałem /am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.  
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek 

spowodowane przez moje dziecko.  W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach  

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki 

i jego powrót do domu lub odbiór  dziecka z miejsca wyznaczonego przez kierownika wycieczki.  
Zobowiązuję się do odebrania dziecka po  zakończeniu wycieczki w dniu ………………………. około 

godziny……………………………...  
Dziecko zostanie odebrane 

przez…………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                              ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka   

(choroby na jakie cierpi dziecko w tym alergie i uczulenia, przyjmowane leki)  

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………                  

  data i  czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:   
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Akademickich z siedzibą w Łomży przy ul. 

Studenckiej 19. 
2. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu ………………. lub adres email 

………………………...  
3. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 

……………………… bądź adresem   e-mail: ………………………………………..  
4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją wycieczki oraz  w celu wykorzystania wizerunku dziecka 

w gazetkach, na tablicach szkolnych, stronie internetowej placówki, fanpage szkoły na Facebooku na podstawie art. 6 ust.1lit.a 

RODO                                  w związku z uczestnictwem w wycieczce.  
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora.  
6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
8. Dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu ustania podstawy przetwarzania.  
9. Ma Pani/Pan prawo do:  

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,   
c. przenoszenia swoich danych osobowych,  
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań 

związanych          
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z powyższym celem.  
11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych Zespół Szkół Akademickich z 

siedzibą w Łomży przy ul. Studenckiej 19 w celu wykorzystania wizerunku dziecka w gazetkach, na tablicach szkolnych, na stronie 

internetowej placówki, fanpage szkoły na Facebooku. Upublicznienie wizerunku może nastąpić w wyniku uczestnictwa ucznia w 

wycieczkach szkolnych.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
3. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści 

swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.  
 

                                                                       ………..……………………………………………….………..…… 
            Podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia  

 
  


