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Rozdział I – Podstawa prawna 

§ 1 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 

listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 

ze zm.) 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. 2003 nr 6 poz. 69) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek 

w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie.  

 

Rozdział II – Organizacja wycieczek szkolnych 

§ 1 

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - 

wychowawczej szkoły. W trakcie przygotowania programu wycieczki szkolnej oraz w czasie 

jej trwania obowiązują następujące zasady:  

1. Na podstawie karty wycieczki (Załącznik nr 1) dyrektor szkoły lub upoważniony 

wicedyrektor zatwierdza program, skład uczestników wycieczki oraz kierownika 

i opiekunów. 

2. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia programu wycieczki stanowi naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych. 

3. Wycieczki poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły należy uzyskać zgodę na: 

 1 miesiąc – przed wyjazdem na wycieczkę wielodniową 

 7 dni – przed wyjazdem na wycieczkę jednodniową 

 3 dni - przed wyjazdem na wycieczkę np. po Warszawie.  

4. Wyjazd na wycieczkę jest możliwy po zatwierdzeniu karty wycieczki przez dyrektora szkoły 

lub upoważnionego wicedyrektora, złożonej najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem/ 

wyjściem. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki. 

5. Na udział uczniów w wycieczce szkolne j całodniowej lub wielodniowej 

wymagana jest zgoda rodziców/ prawnych opiekunów.  

6. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, 

potrzeb uczniów i ich możliwości. 

7. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów w zależności od rodzaju wykorzystywanego transportu: 

• 1 opiekun na 8 uczniów przy korzystaniu z transportu kolejowego 
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• 1 opiekun na 10 uczniów przy korzystaniu z autokaru 

• 1 opiekun na 10 uczniów przy korzystaniu z komunikacji miejskiej 

• 1 opiekun na 15 uczniów podczas wycieczki po okolicy 

• 1 opiekun na 4 uczniów podczas wycieczki rowerowej.  

8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. 

Długość trasy dostosowana jest zawsze do wieku i możliwości uczniów. Z tyłu i przodu 

bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Wszelkie przepisy poruszania się po drogach reguluje kodeks 

drogowy. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę szkolną należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach. 

11. Do przewozu autokarowego należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do 

przewozu osób pojazdy. 

12. Wszyscy uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

13. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie.  

14. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za 

wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza 

lub pogotowie. 

15. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów, którzy powinni 

przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem ich dziecka. 

16. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów. 

17. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy uczniów. 

18. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub 

inne wyznaczone miejsce.  

19. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem, w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek 

– pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie czekał w miejscu wcześniej ustalonym. 

20. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia: 
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•miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, kierownik wycieczki zawiadamia policję, 

dyrektora szkoły, rodziców; 

•szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, 

kierownik wycieczki zawiadamia GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.  

21. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków 

w szkołach i placówkach publicznych. 

§ 2 

1. Każda wycieczka szkolna i impreza krajoznawczo – turystyczna powinna być dobrze 

przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami.  

2. Przed wyjazdem/ wyjściem uczestnicy musza znać: cel wycieczki, trasę, program, miejsce 

zbiórki,  regulamin wycieczki i zasady bezpieczeństwa.  

2. Długość dziennych odcinków trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego 

uczestnika wycieczki. 

§ 3 

1. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

 kartę wycieczki- wypełnioną i zatwierdzoną przez dyrektora lub upoważnionego 

wicedyrektora; w przypadku wycieczki zagranicznej organu prowadzącego  

i sprawującego nadzór pedagogiczny (Załącznik nr 1)  

 listę uczestników z numerem pesel  

 pisemne zgody rodziców uczniów 

 pisemne potwierdzenie zapoznania się rodziców i uczestników z regulaminem 

wycieczki  

 program, harmonogram i regulamin wycieczki 

 dokument potwierdzający ubezpieczenia opiekunów i uczestników wycieczki 

 kartę obiektu stanowiącego bazę noclegową 

 pisemne potwierdzenie opiekunów zapoznania się z regulaminem i przydziałem 

obowiązków.  

 

Rozdział III – Charakterystyka wycieczek 

§ 1 

1. Wycieczki szkolne powinny być organizowane według zasady poznawania kraju 

począwszy od najbliższego środowiska poprzez poznanie okolicy miejsca 
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zamieszkania, miasta rodzinnego, województwa, aż po najciekawsze regiony naszego 

kraju.  

2. Aby spełnić oczekiwania uczestników i organizatorów wycieczka powinna 

charakteryzować się:  

• doborem trasy do możliwości umysłowych i fizycznych uczestników 

• jasno określonymi celami kształcącymi, poznawczymi i wychowawczymi 

• wzorową organizacją.  

§ 2 

Propozycje wycieczek: 

1.W klasach 0-II optymalny czas trwania wycieczki ok. 6 – 8 godzin.  

W klasach I i II można zorganizować wyjazd na „zieloną szkołę” przy spełnieniu następujących 

warunków:  

- 100 % rodziców wyraża zgodę na wyjazd (dyrektor w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach może zezwolić na wyjazd przy nieobecności pojedynczej osoby) 

- zapewnieniu dodatkowego opiekuna ponad standard wymieniony w § 1 ust. 7 

W klasach III-VI można zorganizować wyjazd na „zieloną szkołę” jeżeli 90% rodziców wyrazi 

pisemna zgodę i zapewni zwiększoną ilość opieki.   

2. Uczniowie klas 0-III powinni brać udział we wszystkich wycieczkach przedmiotowych 

i turystyczno – krajoznawczych. 

3. Uczniowie klas IV-VI powinni brać udział w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczo 

– turystycznych, turystyki kwalifikowanej na terenie województwa, regionu geograficznego 

kraju.  

4. Ofertę wycieczki przygotowują rodzice klasy przy udziale wychowawcy. Dyrektor szkoły 

zezwala na zorganizowanie wycieczki po zapoznaniu się z przedstawioną mu ofertą 

zawierającą: harmonogram, kosztorys, warunki organizacji i ubezpieczenia. 

5. Umowę z organizatorem wycieczki typu „zielona szkoła” podpisują rodzice indywidualnie 

lub rodzice będący przedstawicielami klasy. 

Rozdział IV – Zasady bezpieczeństwa 

§ 1 

Wycieczka autokarowa: 

1. Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru.  

2. Każdy opiekun ma przedzieloną grupę 10 uczniów. 

3. Miejsca przy drzwiach w autokarze zajmują opiekunowie. Przejścia w autokarze muszą być 

wolne. 
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4. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz dokumentację sprawności 

technicznej autokaru (ważna 6 miesięcy). Kierowca może jechać max. 8 godzin.  

5. Autokar musi być odpowiednio oznakowany – przewóz dzieci. Nie dopuszcza się przejazdu 

nocą. Autokar powinien posiadać pasy bezpieczeństwa. 

6. Postój może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Po każdorazowym 

opuszczeniu autokaru należy sprawdzić stan liczebny wycieczki.  

7. Obowiązkiem opiekunów podczas wycieczki jest opieka nad dziećmi w trakcie jazdy – 

dzieciom nie wolno chodzić po autobusie, zmieniać miejsca siedzenia, siedzieć tyłem do 

kierunku jazdy, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa itp. 

8. Planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczniów. 

9. Na wycieczkę należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

§ 2 

Wycieczka piesza: 

1. Na 10 dzieci powinien przypadać jeden opiekun.  

2. W trakcie przejścia jeden opiekun prowadzi grupę z przodu, drugi wspomaga a trzeci idzie 

na końcu i zamyka grupę. 

3. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór dostosowany do miejsca i warunków 

atmosferycznych, u uczniów z klas I-III wskazane jest posiadanie kamizelek odblaskowych. 

4. Zasady poruszania się – w mieście poruszanie się po chodniku, poza miastem – lewą stroną 

drogi, pojedynczo ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami można poruszać się 

poza miastem wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu. W lesie obowiązuje poruszanie się 

po oznakowanych szlakach turystycznych lub wyznaczonych ścieżkach.  

5. Kierownik wycieczki powinien posiadać mapę i kompas.  

6. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.  

 

§ 3 

Wycieczka w góry: 

1. Na 10 dzieci powinien przypadać jeden opiekun. 

2. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór dostosowany do miejsca i warunków 

atmosferycznych (buty sznurowane, kurtka, plecak z rzeczami osobistymi itp.). 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach 

turystycznych. Na początku i na końcu grupy wycieczkowej idzie osoba dorosła – opiekun.  

4. Na terenach powyżej 1000 m.n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski.  
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5. Planując wycieczkę w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając możliwości 

uczestników. 

6. Na wycieczkę górską należy wyruszyć wcześnie rano, by przed zapadnięciem zmroku wrócić 

do miejsca noclegu. 

7. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.  

 

§ 4 

Wycieczka rowerowa: 

1. Na 4 dzieci powinien przypadać jeden opiekun. 

2. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 

osób.  

3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać kartę rowerową. 

4. Kierownik wycieczki jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali 

uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy.  

5. Tempo jazdy powinno być dostosowane do najsłabszego uczestnika.  

6. Uczestnicy jadą jeden za drugim. Nie wolno jechać obok siebie. Odstępy miedzy jadącymi 

powinny być nie większe nić 5 metrów. Uczestnicy wycieczki jadą jak najbliżej krawędzi jezdni 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

7. Organizator wycieczki zabiera apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej 

naprawy rowerów.  

8. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór do jazdy na rowerze. 

 

§ 5 

Wycieczki nad wodę: 

1. Na 10 dzieci powinien przypadać jeden opiekun. 

2. Uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 

3. Uczestnicy wycieczki mogą pływać lub kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni 

w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa.  

4. Uczestnikom należy zapewnić stały nadzór ratownika i ustawiczny nadzór opiekunów.  

5. Kajaki lub łodzie z których korzystają uczestnicy wycieczki muszą być wyposażone w sprzęt 

ratunkowy.  

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

posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.  
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7. Zabrania się używania łodzi i kajaków podczas złych warunków atmosferycznych np. silnych 

wiatrów.  

 

§ 6 

Wycieczka zagraniczna: 

1. Organizując wycieczkę zagraniczną należy pamiętać o zawiadomieniu organu prowadzącego 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny co najmniej miesiąc przed planowaną wycieczką.  

2. Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę kraju, długość pobytu, program wycieczki, imię 

i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska opiekunów, listę uczestników biorących 

udział w wycieczce wraz z ich datą urodzenia.  

§ 7 

Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego poza terenem szkoły:  

1. Za grupę uczniów wychodzących poza teren szkoły np. na zawody sportowe odpowiedzialny 

jest nauczyciel. 

2. Nauczyciel będący opiekunem grupy wypełnia Kartę wyjścia na zawody sportowe 

(Załącznik nr 2).  

3. Nauczyciel może mieć pod opieką max. 15 uczniów (nie dotyczy lekcji wychowania 

fizycznego). 

4. Nauczyciel wychodzący ze szkoły wraz z grupą uczniów jest zobowiązany do zgłoszenia 

wyjścia do dyrektora szkoły lub upoważnionego wicedyrektora i pozostawienia listy imiennej 

uczniów w pokoju nauczycielskim.  

5. W zawodach sportowych mogą brać uczniowie, których rodzice wyrazili pisemna zgodę na 

udział ich dziecka w zawodach sportowych w danym roku szkolnym.  

6. Lekcje wychowania fizycznego realizowane poza terenem szkoły (lodowisko, basen) są 

zgłaszane przez nauczyciela do sekretariatu szkoły. Nauczyciel wypełnia Wewnętrzną kartę 

wyjść poza teren szkoły (Załącznik nr 3).  

 

Rozdział V – Obowiązki kierowników i opiekunów wycieczek 

§ 1 

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora 

szkoły, osoba pełnoletnia, która:  
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- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

- jest instruktorem harcerskim,  

- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia 

bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.  

4. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.  

5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 

zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się 

w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki. 

 

§ 2 

Obowiązki kierownika wycieczki: 

1. Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu i preliminarzu wycieczki. 

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji 

wycieczki oraz jej rozliczenie. 

3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej 

uczestników. 

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym 

zakresie. 

5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za 

pośrednictwem biura turystycznego). 

8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki. 

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

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

zakończeniu - dla rodziców, uczniów i dyrektora szkoły. 

11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, 

oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego. 
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§ 3 

Opiekunem wycieczki szkolnej lub imprezy krajoznawczo – turystycznej powinien być 

nauczyciel. Do obowiązków opiekuna należy:  

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

lub imprezy. 

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 

Rozdział VI - Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 

§ 1 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział 

w wycieczce szkolnej. 

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

4. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

5. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

6. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają 

przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

7. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 

wycieczki. 

8. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych 

obiektów. 

9. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich do odebrania dziecka 

z miejsca pobytu. 
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12. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe  

§ 1 

1. W przypadku wyjścia uczniów do kina przyjmuje się zasadę, że uczniowie w danym dniu 

powinni mieć co najmniej 2 lekcje (przed lub po wycieczce do kina).  

2. Zabronione jest realizowanie wycieczek podczas złych warunków atmosferycznych (burzy, 

śnieżycy, gołoledzi itp.) 

3. Osoba dorosła odbiera ucznia po wycieczce.  

4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych 

mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły. Listę tych uczniów 

kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. 

5.Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się 

z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

6. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej 

uczestników i jego konsekwencjach. 

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

8. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji, 

w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego 

regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora. 

Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy 

stanowiące prawo. 

10. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na odbycie wycieczki 

szkolnej jeśli uzna, iż bezpieczeństwo uczniów nie jest wystarczająco zabezpieczone.  

 

Rozdział VIII -  Przepisy prawne 
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 Wykaz wybranych przepisów dotyczących problematyki wypadków uczniowskich, 

bezpieczeństwa na zajęciach rekreacyjno – sportowych, nauce pływania, kąpieli, na 

wycieczkach oraz bezpieczeństwa w czasie przebywania na drogach publicznych i uczestnictwa 

zorganizowanych grup w ruchu drogowym:  

• Wypadki uczniowskie należy rozpatrywać w oparciu o: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U Nr 6 poz. 69 z 2003 r.); 

2. Definicja wypadku uczniowskiego wynika z § 52 w/w rozporządzenia co oznacza, że 

w sprawach nie uregulowanych stosuje się zapis art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 199 

poz. 1673 z 2002 r.). Uwzględniając powyższe, za wypadek uczniowski uważa się nagłe 

zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pobytem ucznia pod 

opieką szkoły.  

3. Sprawozdania roczne z wypadków uczniowskich EN-6 sporządzane są w oparciu o przepisy 

dotyczące statystyki państwowej.  

 

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego, 

rekreacyjno – sportowych, nauce pływania i kąpieli oraz imprezach turystyczno – 

krajoznawczych i wypoczynku w czasie ferii zostały określone w: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003 r. §30-39); 

2. Rozporządzenie MENiSz dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 

U. nr 135 poz. 1516); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących i uprawiających 

sporty wodne (Dz. U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 r. poz 358);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 stycznia 97r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad 

jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12 poz. 67); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.(Dz. U. nr 18 

poz. 102).  
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6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 wrzesnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i 

warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 72, poz. 752).  

 

• Bezpieczeństwo zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, na rajdach, 

zlotach, przemarszach, wycieczkach pieszych i rowerowych oraz innych formach korzystania 

z dróg publicznych reguluje:  

1. Ustawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602) ze zmianami; 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003 r. §13, 32, 

33); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844).  

 

Rozdział IX – Załączniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Karta wycieczki  

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Trasa wycieczki (imprezy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Termin……………………………ilość dni………………………….klasa/grupa…………… 

Liczba uczestników……………………………………………………………………………... 

Kierownik (imię i nazwisko)……………………………………………………………………. 

Liczba opiekunów……………………………………………………………………………..... 

Środek lokomocji……………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla 

dzieci i młodzieży.  

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                                                        Kierownik wycieczki (imprezy) 

(imiona i nazwiska oraz podpisy)                                                                         …………………………………..  

…………………………………………                                                                             (podpis) 

………………………………………… 

………………………………………… 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

 

 

Data i godz. wyjazdu 

 

Ilość km  

 

Miejscowość  

 

Program  

Adres punktu 

noclegowego  

i żywieniowego  
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Adnotacje organu prowadzącego                                                                   Zatwierdzam  

lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                               ………………………… 

                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  

 

 

Załącznik nr 2 – Karta wyjścia na zawody sportowe 

 

KARTA WYJŚCIA NA ZAWODY SPORTOWE 

Miejsce i rodzaj zawodów……………………………………….……………………………… 

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

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

Data………………………od godziny………………………do godziny……………………… 

Liczba uczestników……………………………………………………………………………... 

Kierownik (imię i nazwisko)……………………………………………………………………. 

Liczba opiekunów………………………………………………………………………………. 

Środek lokomocji……………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na imprezach/ 

zawodach dla dzieci i młodzieży 

 

Opiekunowie imprezy/ zawodów                                    Kierownik (podpis) 

(Imię i nazwisko oraz podpis) 

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

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

Zatwierdzam:  

 

…..………………………… 

                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  
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Załącznik nr 3 – Wewnętrzna karta wyjść poza teren szkoły 

 

 

WEWNĘTRZNA KARTA WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY 

ZGŁOSZENIE WYJŚCIA  

 

 

Data……………………………………………………….…. 

Godzina wyjścia……………………………………………… 

Godzina powrotu…………………………………………….. 

Klasa…………………………. 

Miejsce………………………………………………………………………..……. 

Nauczyciel wychodzący……………………………………....................................... 

                                                /Imię i nazwisko oraz podpis/ 


