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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 
w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach 
 
§ 1 Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(Dz.U. Nr 135 z 2001r.). 
2.  Rozporządzenie MEN z dnia 21.01. 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać  organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 
(Dz. U. Nr. 12  z 1997 r.). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. Nr 6 z 2003 r. ). 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 w sprawie określania warunków  bezpieczeństwa 
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 
(Dz.U. Nr 57   z 1997 r.). 
§ 2. Postanowienia ogólne 
1. Wycieczka jest częścią działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W czasie  jej trwania 
    opiekunów i uczniów obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły oraz w Regulaminie 
    wycieczki. 
2.  Zgodę na przeprowadzenie wycieczki wyraża dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego 
    osoba. 
3.  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce uczestniczą w zajęcia lekcyjnych. Dyrektor 
     może tymczasowo przydzielić uczniów do innego oddziału. Listę uczniów  oraz przydział do klas 
    sporządza wychowawca. 
 
§ 3. Finansowanie wycieczki 
1.Wycieczki są finansowane ze składek uczestników oraz mogą być finansowane ze środków 
    Rady Rodziców  lub innych źródeł (np. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne). 
2.Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia  związanych z nią   
    kosztów. 
3.  Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby wziąć udział w wycieczce  mogą 
    zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy o dofinansowanie z  funduszy Rady Rodziców. 
4.  Rodzice, którzy zdeklarowali udział w wycieczce, a następnie deklarację wycofali, zobowiązani 
     są do pokrycia strat, jakie z tego tytułu powstały. 
5.  Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce. 
6.  Za nadzór nad realizacją zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada  kierownik 
     wycieczki w ramach środków finansowych zebranych przez uczestników wycieczki. 

 
§ 4. Obowiązki opiekunów wycieczki 
1.  Kierownikiem wycieczki może być osoba, która: 

a)  ukończyła kurs kierowników wycieczek, 
b)  posiada uprawnienia przewodnika turystycznego lub instruktora  turystyki kwalifikowanej 
      lub pilota wycieczek. 

2.  Do obowiązków kierownika należy: 
a) opracowanie planu i harmonogramu wycieczki, 
b) zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich jej uczestników, 
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki, 
d) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa, 
e) określenie zadań opiekuna w czasie wycieczki, 
f) odpowiedzialność za apteczkę pierwszej pomocy, 
g) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 
h) organizacja transportu, wyżywienia, noclegów uczestników, 
i) określenie i poinformowanie rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki, 
j) dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy wycieczki mieli wiedzę na temat odpowiedniego sprzętu  i 
   ekwipunku, 
k) informowanie szkolnego inspektora BHP o ewentualnych wypadkach, które miały 
   miejsce w trakcie wycieczki. 

3.   Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel, a po uzyskaniu zgody dyrektora, 
      inna pełnoletnia osoba. 
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4.   Do obowiązków opiekunów należy : 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami, 
b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w okresie realizacji programu, 
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów ze  szczególnym 
    uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
d) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez kierownika wycieczki, 
e) sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 
    w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 
 

§ 5. Zasady bezpieczeństwa 
1.Każdy z uczestników powinien znać – miejsce noclegu, trasę wycieczki, miejsce zbiórki, 
   postoju, kolor szlaku turystycznego, docelowe schronisko itp. 
2.  W przypadku zaginięcia uczeń(uczniowie)  bezwzględnie pozostają w miejscu  zaginięcia, kierownik 
   lub  opiekun zawiadamia policję, dyrektora szkoły, rodziców, a jeśli  zaginięcie nastąpiło w górach, 
   zawiadamia GOPR. 
3.   Przejazdy autokarowe: 
      w autokarze obowiązują przepisy dotyczące pasażerów korzystających ze wspólnego środka lokomocji, 
      a w szczególności  obowiązek zajmowania na czas jazdy miejsca siedzącego. 
4.   Przejazdy pociągiem i innymi środkami komunikacji publicznej: 
     podczas podróży pociągami PKP oraz innymi środkami komunikacji publicznej  obowiązują przepisy 
     właściwe dla danego przewoźnika. 
5.   W miejscu zakwaterowania obowiązuje regulamin miejscowy. Uczestnicy muszą  przestrzegać zaleceń 
     kierownika placówki, ze szczególnym uwzględnieniem   przestrzegania ustalonych wspólnie między 
     uczniami i opiekunami godzin ciszy nocnej. 
6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność . 
7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 
8.   Uczestnicy zgłaszają opiekunowi lub kierownikowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia. 
9. Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i 

pobudzających oraz zażywania leków bez konsultacji z opiekunami wycieczki. 
10. Należy  dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 
 
§ 6.  Postanowienia końcowe 
1.   Każdy z uczestników jest poinformowany o planie i celach wycieczki. 
2.   Każdy z uczestników deklarując udział w wycieczce zobowiązuje się do działania na rzecz  jej 
      realizacji i powodzenia. 
3.   W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
     postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach dydaktycznych. 
4.   Nieprzestrzegania regulaminu, powoduje konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły oraz zawieszenie 
     wycieczek dla danego ucznia. 
5.   Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody 
     materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 
6.   Rodzice zobowiązują się w razie potrzeby zabrać swoje nieprzestrzegające regulaminu dziecko 
     z wycieczki na własny koszt, jeśli taka będzie decyzja kierownika i opiekunów wycieczki 
     w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 
7.   Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami reguluje Statut Szkoły  oraz przepisy 
     wyższego rzędu. 
 
 
PODPIS RODZICÓW /OPIEKUNÓW ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
DATA    ………………………………… 
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