
 
 

Regulamin wycieczek i wyjść w SOSzW w Złotoryi obowiązująca od 03.09.2018r.    

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu 

organizowania  przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.poz.1055). 

1. W SOSzW w Złotoryi organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 
2. Organizowanie przez placówkę krajoznawstwa i turystyki ma 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 

wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

f) upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 
fizycznej; 

g) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, 
h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, a w szczególności  w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
lub opiekuńczych; 

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 wymagający dodatkowej/szczególnej/ opieki, nadzoru podczas wycieczki, o ile nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach przy wsparciu swoich 
rodziców lub opiekunów oraz za zgodą wychowawcy /organizatora wycieczki/.  

6. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w  formie: 

 wycieczek przedmiotowych  

 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, 

 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 

 wycieczki zagraniczne. 
7. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.  
8. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 
9. Zgodnie z planem pracy oraz bieżącymi potrzebami organizuje się imprezy i zajęcia poza terenem 

Ośrodka. 
10. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 
11. Powinności nauczyciela organizującego zajęcia (wyjście) poza terenem Ośrodka: 

 przed wyjściem ze szkoły odnotowuje frekwencję uczniów w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku 
zajęć, 

 dokonuje wpisu w zeszycie wycieczek (wyjść)  /zeszyt znajduje się w portierni oraz w sali zrw i 
grupach wychowawczych/. 

12. Powinności nauczyciela /kierownika/ wycieczki: 

 co najmniej tydzień przed planowaną wycieczką dostarcza: program, regulamin, kartę wycieczki 
z wstępną listą uczestników (ilość uczniów, klasy) – załącznik nr 1, załącznik nr 2; 

 przed planowaną wycieczką dostarcza zgodę rodzica niepełnoletniego ucznia do wicedyrektora 
-  załącznik nr 3, uczeń bez zgody pisemnej rodziców nie może uczestniczyć w wycieczce, 



 
 

 w dniu wycieczki sprawdza listę i odnotowuje ewentualne uwagi o nieobecnościach; 

 zapoznaje uczestników z programem, regulaminem wycieczki; 

 nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 
pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 1  

 

KARTA WYCIECZKI  
 

 

  

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………………… 

……………………………………….……………………………………………………….. 

  

  

Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….………………………………………………………..  

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………….……………………………………………………….. 

Termin: …………………………….………………………………………………………….  

 

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………  

 

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………..  

 

Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

       

  

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………...  

 

Środek transportu: …………………………………………………………………………….  

 

                                                           
1) Dotyczy wycieczki za granicą 



 
 

PROGRAM WYCIECZKI 

  

Data, 

godzina 

wyjazdu 

oraz 

powrotu 

Długość 

trasy  

(w 

kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa  

i trasa  

powrotna 

Szczegółowy program wycieczki od 

wyjazdu do powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego  

i żywieniowego 

oraz przystanki  

i miejsca żywienia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie  

wycieczki.  

  
 

 Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki   

  

……………………………………. 1. …………………………………………….  

 (imię i nazwisko oraz podpis) 2. …………………………………………….  

   3. …………………………………………….  

   4. …………………………………………….  

   5. …………………………………………….  

   6. …………………………………………….  

              7. …………………………………………… 

             8. ………………………………………….. 

  (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

  

 

ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..….............. 

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 



 
 

Złącznik nr 2 

Złotoryja, dn…………………….. 

Lista uczestników wycieczki     do…………………………..........   w dniu………………………….. 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika Klasa  Szkoła Nr telefonu 
kontaktowego do 
opiekunów 

Uwagi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       



 
 

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

 

Czytelne podpisy opiekunów: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. ……………………………………      ZATWIERDZAM 

5. …………………………………….                                                                                

6. …………………………….........        ………………………………………….. 

7. ……………………………………                   Podpis dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Złącznik nr 3 
 
 

Złotoryja, dn. ...................................... 
OŚWIADCZENIE 

  
Zgadzam się na udział mojego dziecka  ______________________________________________________ 

(Imię i nazwisko)  

 w wycieczce organizowanej w terminie _______________________________________  
(termin wycieczki, imprezy)  

na trasie ______________________________________ w celu___________________________________  
 
Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w w/w wycieczce. 
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
  

  

Złotoryja, dn. ...................................... 
OŚWIADCZENIE 

  
Zgadzam się na udział mojego dziecka  ______________________________________________________ 

(Imię i nazwisko)  

 w wycieczce organizowanej w terminie _______________________________________  
(termin wycieczki, imprezy)  

na trasie ______________________________________ w celu___________________________________  
 
Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w w/w wycieczce. 
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
  

 

Złotoryja, dn. ...................................... 
OŚWIADCZENIE 

  
Zgadzam się na udział mojego dziecka  ______________________________________________________ 

(Imię i nazwisko)  

 w wycieczce organizowanej w terminie _______________________________________  
(termin wycieczki, imprezy)  

na trasie ______________________________________ w celu___________________________________  
 
Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło udział w w/w wycieczce. 
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
   

 


