
Regulamin wycieczek szkolnych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

 
§ 1. Podstawę działalności krajoznawczo – turystycznej w szkole stanowi rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej 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) oraz rozporządzenia 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 póź. zm.). 

 

§ 2. Organizacja krajoznawstwa i turystyki: 

1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 

a) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli       

w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu 

nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

b) wycieczek krajoznawczo – turystycznych 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, 

c) 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”. 

2. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których 

mowa w § ust. 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża 

dyrektor szkoły, po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, przekazując kartę wycieczki. 

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 

wycieczki. 

4. Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 

5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę 

uczniów podpisuje dyrektor szkoły. 

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

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

stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

7. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Obozy wędrowne organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty 

działające w zakresie turystyki kwalifikowanej. 

§ 3. Zasady opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach    

krajoznawczo turystycznych: 



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

2. Przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem 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 imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się 

one odbywać. 

3. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej poza terenem szkoły    

w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę 

powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów. 

4. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren 

szkoły przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się 

poza miejscowość będącą siedzibą szkoły opiekę powinna sprawować jedna osoba nad 

grupą do około 15 uczniów. 

5. Na wycieczce lub imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować 

jedna osoba nad grupą do 10 uczniów. 

6. Na wycieczce rowerowej opiekę powinny sprawować dwie osoby nad grupą do 13 

uczniów. 

7. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej kierownik          

i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

§ 4. Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej: 

1. opracowuje program i regulamin wycieczki, 

2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki, 

3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania, 

5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów 

wycieczki, 

8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów, 

9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

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

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie 

przyjętych w danej szkole. 

§ 5. Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej: 

1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki         

i przestrzegania jej regulaminu, 

3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
 

4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

§ 6. Ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych: 



1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem         

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. 

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

3. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą. 

4. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie 

kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa 

osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 

wodne. 

5. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu 

wyznaczonych i przystosowanych. 

6. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub 

ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub 

placówki. 

7. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt 

ratunkowy. 

8. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi 

oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

9. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów 

10. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą 

prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. 

11. Każdy uczestnik wycieczki posiada ważną legitymację szkolną. 

 

§ 7. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych: 

1. Wycieczka autokarowa: 

 liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby 

miejsc – 1 opiekun na ok. 15 uczniów, 

 każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę ok. 15 uczniów, 

 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie), 

 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam 

dodatkowe miejsca do siedzenia; 

 autokar musi być oznakowany – przewóz dzieci, 

 nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą, 

 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych tj. na 

oznakowanych parkingach, 

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzać stan liczebny dzieci                  

i młodzieży, 

 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie uczniów w czasie jazdy (nie wolno 

chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, 

itd.), 

 planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia 

uczestników, 

 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

2. Wycieczka piesza np. do lasu: 

 liczebność do 30 uczniów - 2 opiekunów, 

 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, 

 uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca             



i warunków atmosferycznych, 

 w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem 

chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu, 

 w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie 

parków narodowych i krajobrazowych lub rezerwatach – wyłącznie) lub 

wyznaczonych ścieżkach, 

 opiekun powinien posiadać mapę, dobrze gdyby znał teren, 

 przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach 

poruszania się po drogach i po lesie, 

 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

3. Wycieczka w góry: 

 liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników, 

 odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność 

pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), 

rzeczy osobiste, prowiant i napoje zabieramy w plecaku, 

 wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych 

szlakach turystycznych, 

 na początku i końcu idzie osoba dorosła, 

 uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za 

przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby 

najsilniejsze, 

 na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub 

przodownik turystyki górskiej, 

 na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie 

upoważnieni przewodnicy tatrzańscy, 

 wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek,    

a także płeć uczestników – dla młodzieży w wieku 13 – 14 lat nie powinna 

przekraczać 12 – 13 km, to jest 4 – 5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla 

młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu, 

 na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do 

miejsca noclegu, 

 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

4. Wycieczka rowerowa: 

 liczebność – 2 opiekunów na grupę 10 – 13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób), 

 odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m, 

 jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

 wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, 

 prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 

pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy, 

 tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika, 

 odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m, 

 uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak 

najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

 opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do 

ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę, 

 uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę, 



 z boku tylnego bagażnika (z lewej  strony) powinno być przymocowane tzw.  

ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.  

 

§ 8.  Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych postanowień regulaminu musi wyrazić 

zgodę dyrektor szkoły. 

 

Malbork, 29 listopada 2018 r. 


