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§ 1  
Podstawa prawna 

 
1. 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. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. 
zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 
poz. 884 z późn. zm.). 

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. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241 z późn. 
zm.). 

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 
poz. 602 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 nr 92 
poz. 879 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. 
zm.). 

8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w 
sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 
1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.).  

 

§ 2 
Cele działalności turystyczno-krajoznawczej szkoły 

 
1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

historii. 
2. Poznawanie kultury i języka innych państwa.  
3. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturowego.  
4. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.  
5. Upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody.  
6. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.  
7. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.  
8. Zapobieganie patologii społecznej. 
9. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
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§ 3 
Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki 

 
1. Wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu 
lub przedmiotów pokrewnych.  

2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.  

3. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga 
od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych 
oraz posługiwania się specjalistycznym sprzętem.  

4. Imprezy krajoznawczo-turystyczne i turystyki kwalifikowanej takie jak: biwaki, 
turnieje, zloty, rajdy, rejsy.  

5. Imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania; takie jak: 
zielone szkoły, szkoły ekologiczne. 

6. Uczestnicy wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą posiadać 
uprawnienia do posługiwania się sprzętem specjalistycznym jeżeli taki 
obowiązek wynika z odrębnych przepisów.  

7. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 
§ 4 

Organizacja wycieczek 
 

1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, 
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, 
stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem 
programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami 
w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.  

3. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją 
przeciwwskazania lekarskie.  

4. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia 
dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych 
przeciwwskazaniach.  

5. Na udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda 
ich przedstawicieli ustawowych z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się 
w ramach zajęć lekcyjnych.  

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.  
7. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły, którzy ukończyli kurs kierowników wycieczek szkolnych. 
7a. Na kierownika wycieczki może być również wyznaczona przez dyrektora inna 

osoba pełnoletnia, która: 
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
2) jest instruktorem harcerskim,  
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 



 4 

7b. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być trener lub instruktor 
odpowiedniej dyscypliny sportu lub osoba posiadająca uprawnienia 
wymienione w ust. 7a lit.c . 

7c. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla 
kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w 
ust. 7a lit. c. 

8. Zakres czynności kierownika wycieczki:  
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, z udziałem 

uczestników wycieczki, 
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,  
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,  
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania,  
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,  
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy,  
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,  
8) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie 

wycieczki lub imprezy,  
9) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub 

imprezy po jej zakończeniu, 
10) przydział zadań wśród uczestników wycieczki, 
11) przedstawienie rozliczenia finansowego na najbliższym spotkaniu z 

rodzicami, 
12) kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić 

zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który często nie przestrzega 
regulaminu szkoły i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację 
programu wycieczki. 

9. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły, a 
następnie wpisuje ją do harmonogramu wycieczek szkolnych.  

10. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera z 
sekretariatu pakiet dokumentów do wypełnienia:  
1) kartę wycieczki (załącznik nr 1) 

a. składa się wraz z harmonogramem i listą uczestników najpóźniej dwa dni 
przed terminem wyjazdu do dyrektora szkoły w celu zatwierdzenia;  

b. wypełnioną i zatwierdzoną przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki 
zabiera ze sobą, a kserokopię pozostawia w sekretariacie; po powrocie z 
wycieczki oryginał również składa w sekretariacie, 

c. w karcie wycieczki należy wpisać nr polisy ubezpieczeniowej uczestników 
i kadry, a w przypadku wyjazdów zagranicznych nr polisy NW i KL, 

d. na karcie wycieczki opiekunowie i kierownik składają oświadczenie w 
sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki; 

2) harmonogram wycieczki (załącznik nr 2) – wypełniony i zatwierdzony przez 
dyrektora szkoły kierownik wycieczki zabiera ze sobą, a kserokopię 
pozostawia w sekretariacie szkoły; po powrocie z wycieczki oryginał również 
składa w sekretariacie; 
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3) wzór listy uczestników (załącznik nr 3) – należy zabrać ze sobą kilka 
egzemplarzy z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora; 

4) wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce oraz wzór 
oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz 
odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież 
(załącznik nr 4); 

5) regulamin wycieczki (załącznik nr 5). 
10a. Kierownik wycieczki jest zobowiązany posiadać przy sobie umowę z biurem 

turystycznym, w przypadku korzystania z jego usług.  
11.  Kierownik wycieczki powinien zadbać o poinformowanie uczestników i ich 

rodziców o dokładnym dniu, godzinie i miejscu zbiórki przedwyjazdowej, 
sposobie transportu, opiekunach oraz dokładnym terminie i miejscu powrotu.  

12.  Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji opiekuna i kierownika 
wycieczki lub imprezy. 

13.  Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody 
dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. 

14.  Zakres czynności opiekuna wycieczki:  
1) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i 

harmonogramu wycieczki lub imprezy,  
2) sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,  
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,  
5) wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.  

 
§ 5 

Opieka w czasie imprez i wycieczek 
 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawują opiekunowie grupy 
oraz kierownik, jeżeli skorzystano z § 4 ust. 12. 

2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły w 
obrębie tej samej miejscowości bez korzystania ze środków lokomocji powinna 
sprawować przynajmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.  

3. W wycieczkach na basen powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 
uczniów. 

4. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły 
powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.  

5. Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba 
nad grupą do 10 uczniów.  

6. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach 
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. 
m. mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.  

7. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający ważną 
kartę rowerową. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 
km. Liczba rowerów jednośladowych nie może przekraczać 15 sztuk w jednej 
kolumnie przy tempie jazdy 15 km/h. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź 
drogi o małym natężeniu ruchu.  
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8. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący 
pojazdem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest 
to możliwe – z jezdni. 

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

10. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę 
odwołać.  

11. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, 
kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki.  

12. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, 
jeziorach i innych zbiornikach wodnych. 

13. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 
oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan 
liczbowy uczniów.  

14. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika 
każdej wycieczki.  

15. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

16. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego 
uczestników wypadek, kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie 
zawiadomić: 
1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, 
2) dyrekcję szkoły lub placówki. 

17. Dyrekcja szkoły lub placówki niezwłocznie zawiadamia: 
1) organ prowadzący szkołę lub placówkę, 
2) pracownika służby bhp, 
3) społecznego inspektora pracy, 
4) radę rodziców. 

 
§ 6 

Wycieczki zagraniczne 
 

1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach o których 
mowa w § 3 ust. 1-7.  

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki i imprezy, o której mowa w ust. 1  wyraża 
Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu listem poleconym organu prowadzącego i 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie miesiąca przed terminem 
planowanej wycieczki. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:  
1) nazwę kraju,  
2) czas pobytu,  
3) program pobytu,  
4) imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,  
5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz 

PESEL, 
6) obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne, 
7) listę z numerami ambasad RP. 

4. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba: 
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1) znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju 
docelowym, 

2) osoba nie znająca języka obcego, w asyście tłumacza. 
5. Wszystkie szkolne wycieczki zagraniczne za wyjątkiem uzasadnionych 

przypadków będą organizowane przy pomocy wyspecjalizowanych biur 
turystycznych. 

 
§ 7  

Wyjazdy na przeglądy, konkursy, zawody 
 

1. Wyjazdy z pojedynczymi uczniami na zawody, konkursy, przeglądy itp. 
Wymagaja pisemnej zgody rodziców (dostarczonej przed wyjazdem opiekunowi 
wyznaczonemu przez dyrektora szkoły). Wyjazdy takie wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorem szkoły. 

2. Wyjazdy takie, podobnie jak wycieczki szkolne, są organizowane publicznymi 
środkami transportu lub z wykorzystaniem przewoźnika posiadającego 
uprawnienia do przewozu młodzieży.  

3. Opiekę nad grupą uczniów do 15 osób sprawuje wyznaczony przez dyrektora 
kierownik wycieczki, który jednocześnie jest opiekunem. Na każde następne 15 
osób konieczny jest kolejny opiekun. 

4. Dojazdy na przeglądy, konkursy, zawody itp. mogą także zapewnić rodzice 
uczniów, jeżeli wyrażą taką wolę, zapewniając w ich trakcie opiekę uczniom. W 
takim wypadku, wyznaczony opiekun sprawuje opiekę nad uczniami w trakcie 
trwania przeglądów, konkursów i zawodów itp. 

5. W przypadku wyjazdów na przeglądy, konkursy, zawody itp. większej grupy 
uczniów stosuje się zasady jak dla innych wycieczek określonych w niniejszym 
regulaminie 

 
§ 7a 

Wyjścia poza teren szkoły 
 

1. Wyjścia poza teren szkoły, które odbywają się w ramach zaplanowanych na ten 
czas zajęć nie wymagają wypełniania karty wycieczki. 

2. Nauczyciel prowadzący takie wyjście wypełnia wówczas kartę wyjścia na zajęcia 
odbywające się poza szkołą (załącznik nr 6). 

3. Opiekę nad grupą uczniów sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
§ 7b 

Organizowanie wypoczynku 
 

1. Organizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich odbywa 
się na zasadach określonych w rozporządzeniu wymienionym w § 1 ust. 12 i 
podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty właściwego dla siedziby szkoły przy 
pomocy strony internetowej: wypoczynek.men.gov.pl. 

2. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do 
zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki 
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wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać 
odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 

3. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i 
fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy 
nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli przepisy w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.  

5. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy 
ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna 
wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje 
w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

6. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu 
kuratorowi  oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub 
zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. 

7. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie 
wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 
października odpowiednio  w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie 
ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem 
rozpoczęcia wypoczynku. 

8. Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia 
wypoczynku wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu 
wypoczynku.   

9. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków 
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o 
ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie  
środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb 
wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 

10. W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie 
do wypoczynku: 
1) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, 

zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć 
wychowawczo- rekreacyjnych, 

2) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii 
właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży 
Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w 
zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych. 

11. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 

12. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku 
bezpieczne  i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. 

13. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką 
wychowawcy  i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi 
kwalifikacjami. 

14. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania 
wycieczek górskich  i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy.  
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15. W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje  się odpowiednio przepisy 
dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 
publicznych. 

16. Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami wypoczynku 
określają odrębne przepisy. 

17. Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają 
organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne. 

18. Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co 
najmniej podharcmistrza lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż 
pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, posiadające 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku. 

19. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska 
kierownicze  w szkołach i placówkach. 

20. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:  
1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich 

realizacji; 
3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu  czynności poszczególnym 

pracownikom; 
4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;  
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków 

bezpieczeństwa od  momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych 
opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym 
opiekunom);  

6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-
sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia;  

7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na   
wniosek rodziców (prawnych opiekunów);  

8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;  
9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii 

dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych 
lub wolontariuszy.  

21. Wychowawcami  w różnych formach wypoczynku mogą być:   
1) nauczyciele - za „nauczyciela” uznać należy  osobę posiadającą wymagane 

kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno 
emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał 
kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub 
placówce oświatowej. 

2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program 
obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego 
przeszkolenia; 

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, 
po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 

4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców 
kolonijnych, 

5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej  przewodnika; 
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; 
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7) trenerzy i instruktorzy sportowi. 
22.  Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:  

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 
2) prowadzenie dziennika zajęć,  
3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy;  
4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;  
5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, 

wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;  
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;  
7)  prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.  

23. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów 
poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika 
wypoczynku. 

24. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku 
organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język 
obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym. 

25. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu 
lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad 
wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora 
wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – 
zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora 
wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany 
przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane 
odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do 
miejsca zamieszkania. 

 
§ 8 

Finansowanie wycieczek 
 

1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana 
ze środków pozabudżetowych, w szczególności:  
1) z odpłatności uczniów biorących w niej udział,  
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i 

organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,  
3) ze środków wypracowanych przez uczniów,  
4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby 

fizyczne i prawne.  

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, 
zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o 
których mowa w ust. 1. 
 

§ 9 
Podsumowanie i rozliczenie wycieczki 

 
1. Kierownik powinien dokonać rozliczenia wycieczki w możliwie najkrótszym 

terminie. 
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2. Rachunek lub rachunki za organizację wycieczki wraz z lista wpłat powinny być 
przechowywane razem z całą dokumentacją wycieczki. 

3. Z dokumentacji wycieczki powinien być jasno określony cel, na który zostały 
przeznaczone ewentualne nadwyżki finansowe na organizacje wycieczki. 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie 
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 
tytułu 

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 
finansowych z nią związanych. 

6. Kierownik wycieczki jest zobowiązany przedstawić rozliczenie wycieczki na 
żądanie rodziców uczestników wycieczki. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 
zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez 
wychowawcę lub dyrektora szkoły.  

2. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę 
dyrektor szkoły.  

3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów 
nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1– Karta wycieczki/imprezy wraz z oświadczeniem opiekunów i 

kierownika. 
Załącznik nr 2 – Harmonogram wycieczki/imprezy. 
Załącznik nr 3 – Lista uczestników wycieczki/imprezy. 
Załącznik nr 4 – Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce oraz 

oświadczenia rodziców w sprawie leczenia i odpowiedzialności za 
szkody materialne. 

Załącznik nr 5 – Regulamin wycieczki i oświadczenie uczestników o przestrzeganiu 
regulaminu wycieczki. 

Załącznik nr 6 – Karta wyjścia na zajęcia odbywające się poza szkołą 


