REGULAMIN
WYCIECZEK SZKOLNYCH

Szkoły Podstawowej nr 20
w Gliwicach
(tekst jednolity z 17 grudnia 2009 r.)

Podstawa prawna:
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., nr 135, poz. 1516)
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 późń. zm.)

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Przyjęty uchwałą nr 6/2001/2002 RP z dnia 18 lutego 2002 r.
aneks do regulaminu zatwierdzony uchwałą nr 6/2009/2010

1. Szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek rozwijać działalność
krajoznawczo-turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
kształceniu kultury wypoczynku oraz poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie:
wycieczek przedmiotowych – inicjowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia
obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych
wycieczek krajoznawczo – turystycznych – wymagających od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
imprez krajoznawczo – turystyczne (np. biwaki, konkursy, turnieje)
imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych – wymagających od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych w tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem
imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania np. zielone
szkoły
3. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania.
4. Dla klas I – III powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki
przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy,
macierzystego województwa i regionu geograficzno-turystycznego.
5. Uczestnikom wycieczek należy zapewnić właściwą opiekę i bezpieczeństwo.

6. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce powinien być
wyznaczony kierownik, a w miarę potrzeby również opiekunowie.
7. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
8. 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.

8 a. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren szkoły liczbę opiekunów oraz
sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych
opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą
się odbywać.
9. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren
szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków
transportu, opiekę powinna sprawować, co najmniej jedna osoba nad grupą
do 30 uczniów.
10. Jeżeli wycieczka udaje się poza teren szkoły i korzysta z publicznych środków transportu
lub udaje się poza miejscowość, będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna
osoba nad grupą do 15 uczniów.
11. Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad
grupą do 10 uczniów.
12. Długość dziennych odcinków trasy i tempo powinno się dostosowywać do wydolności
najsłabszych uczestników wycieczki.

13. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być
objęci powszechnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Uczniowie, którzy nie są ubezpieczeni nie mogą być uczestnikami wycieczek.
15. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz
wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów.
16. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody ich rodziców lub
opiekunów prawnych.
17. Jeżeli uczestnicy posługują się sprzętem specjalistycznym, zobowiązani są do
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności:


uczestnicy wycieczek rowerowych muszą posiadać kartę rowerową,



uczestnicy wycieczek posługujący się sprzętem pływackim muszą posiadać
kartę pływacką,



uczestnicy wycieczek poruszający się drogach publicznych muszą znać
przepisy o ruchu drogowym,



skreślony

17 a. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga:
jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
osoby pozostające pod opieką szkoły pływają oraz kąpią się tylko w obrębie
„kąpielisk”, „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne.
nauka pływania odbywa się tylko w miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych i przystosowanych.
uczącym się pływać i kapiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub
ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły

kajaki, łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt
ratunkowy
ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie obsługi
oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym
niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów
niedopuszczalne jest urządzanie i korzystanie ze ślizgawek i lodowisk na rzekach,
stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych

18. Kierownik wycieczki w szczególności:


opracowuje szczegółowy program i harmonogram wycieczki,



wypełnia kartę wycieczki (załącznik 1) i przygotowuje listę uczestników
w 2 egzemplarzach (załącznik 2),



zbiera od uczestników zgody rodziców, opiekunów prawnych na udział
w wycieczce (załącznik 3) – które w dniu wycieczki powinny znajdować się
w sekretariacie szkoły, po zakończeniu wycieczki kierownik odbiera je
i przechowuje do końca roku szkolnego,



oddaje kartę wycieczki, listę uczestników i zgody rodziców, opiekunów
prawnych na udział w wycieczce na 3 dni przed planowanym terminem
wycieczki do podpisu dyrektorowi szkoły,



opracowuje regulamin wycieczki i zapanuje z nim wszystkich uczestników,



zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz
sprawuje nadzór w tym zakresie,



zapoznaje z zasadami bezpieczeństwa i wskazuje konieczność zachowania
szczególnej ostrożności na jezdniach i drogach publicznych, na dworcach
kolejowych i autobusowych, w lasach, na szlakach turystycznych – zwłaszcza
górskich i wodnych oraz zapewnia warunki do ich spełnienia przez wszystkich
uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki,



omawia z uczestnikami wycieczki sposoby zachowania w przypadku
zagubienia, zachowania się uczniów w trakcie wycieczki, udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz systemy wzajemnej informacji itp.,



określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu, sprawowania
opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych,



nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w sprawny sprzęt i ekwipunek
oraz apteczkę do udzielania pierwszej pomocy,



organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wycieczki,



dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,



dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej
zakończeniu.

19. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
inna pełnoletnia osoba.
20. Opiekun wycieczki zobowiązany jest:


sprawować opiekę nad powierzonymi uczniami, opieka ma charakter ciągły,



współdziałać z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu
wycieczki,



dopilnować, aby wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia
wycieczki,



nadzorować realizację poszczególnych zadań przydzielonych uczestnikom wycieczki,



wykonywać inne zadania, zlecone przez kierownika wycieczki.

21. W przypadku, gdy wycieczka kończy się do godziny 1600 uczniowie wracają sami do
domu, po godzinie 1600 rodzice są zobowiązani odebrać dzieci z miejsca zakończenia
wycieczki.
22. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać uczniowie w stosunku, do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
23. Kierownik i opiekunowie wycieczki zobowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczniów
przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego.
24. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

