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REGULAMIN WYCIECZEK i WYJŚĆ 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka nr 22 w Płocku 
  
 
 
Na podstawie : 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560 i 1669) 

 
ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i wyjść dla uczniów Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku 
 

Rozdział I 

Cele i formy działalności turystyczno – krajoznawczej 
 
1. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii;  

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego; 
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 

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

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej;  

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

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

2. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności 
w ramach odpowiednich zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, 
z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania 
w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) 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, 
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3) 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”. 

4. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 
5. Wszystkie formy inne niż ww. wycieczki nazywane są wyjściami. 

 

Rozdział II 

Planowanie i organizacja wycieczek/wyjść 
 
1. Organizację i program wycieczek oraz wyjść dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 
i umiejętności specjalistycznych. 

2. Planując wycieczkę /wyjście powinniśmy brać pod uwagę, jakie korzyści intelektualne 
i wartości edukacyjne wniesie w wychowanie naszego ucznia. 

3. Uczniowie klas I – III uczestniczą w wycieczkach jednodniowych, uczniowie klas IV – VIII 
uczestniczą w wycieczkach jednodniowych lub kilkudniowych (max 5 dniowych) 

4. W wycieczkach/wyjściach nie mogą brać udziału uczniowie: 
a) w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, 
b) zachowanie na poprzedniej imprezie naruszało zasady bezpieczeństwa. 

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

6. W tym samym terminie mogą odbyć się maksymalnie dwie wycieczki w klasach IV – VIII 
i dwie w klasach I – III. 

7. Nie organizuje się wycieczek na dwa dni przed egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
oraz w okresie  klasyfikacji uczniów. 

8. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki/wyjścia spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 
krajoznawstwa i turystyki. 

9. Dyrektor szkoły wyznacza, spośród pracowników pedagogicznych szkoły organizujących 
wycieczkę/wyjście, opiekunów wycieczki. 

10. W zależności od celu i programu wycieczki/wyjścia opiekunem wycieczki/wyjścia może 
być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 
dyrektora szkoły.  

11. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 
wycieczki/wyjścia. 

12. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg 
wycieczki/wyjścia jest kierownik wycieczki/wyjścia. 

13. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa 
w rozdziale 1, pkt 3, podpunkt 3) kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani 
posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu 
wycieczki. 

14. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje 
dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych. 

15. Kierownik wycieczki/wyjścia najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia 
dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki/wyjścia do zatwierdzenia. 
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Rozdział III 

Wycieczki zagraniczne 
 
W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 
1. dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, 
2. dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa,  
3. szkoła zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 

leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej 
umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

4. kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

Rozdział IV 

Dokumentacja wycieczki/wyjścia 
 
1. Dokumentacja wycieczki/wyjścia zawiera: 

a. kartę wycieczki/wyjścia (w dwóch  egzemplarzach), 
b. listę uczestników (w dwóch egzemplarzach), zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz 

telefon rodzica lub rodziców ucznia 
c. pisemne zgody rodziców, 
d. wyjazdową kartę zdrowia (dotyczy wyjazdów kilkudniowych), 
e. regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki podpisany przez uczestników, 
f. sprawozdanie i rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po 

zakończeniu wycieczki). 
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki/wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony 

wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane 
dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki. 

3. Przeprowadzenie wycieczki/wyjścia bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych.   

4. Udział ucznia w wycieczce/wyjściu wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

5. Zgodę na wycieczki/wyjścia zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

Rozdział V 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek/wyjść 
 
1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce/wyjściu sprawuje kierownik 

i opiekunowie grup. Opieka  ma charakter ciągły.  
2. Liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna 

- na wycieczce/wyjściu organizowanym poza teren szkoły, w obrębie tej samej 
miejscowości, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą 30 uczniów, 
(w indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z upoważnionym wicedyrektorem 
dopuszcza się więcej osób) 
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- na wycieczce udającej się poza teren szkoły, przy korzystaniu ze środków lokomocji,  
opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, 
- wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych 
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie 
przewodnicy turystyczni, opiekę sprawuje 1 osoba na 10 uczniów. 
Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić doświadczenie i umiejętności 
pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielność grupy, środki transportu. 
W związku z tym dyrektor lub osoba upoważniona może odmówić udzielenia zgody na 
przeprowadzenia wycieczki.    

3. Zabrania się prowadzenia wycieczek/wyjść z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 
W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu 
wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę/wyjście odwołać.  

4. Uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych powinni posiadać karty rowerowe 
5. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli 

nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i bez udziału ratownika 
6. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej 

wycieczki/wyjścia. 
7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać, według 
listy, stan liczebny uczniów, a jeśli program przewiduje przekroczenie granicy państwa - 
paszport.  

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę/wyjście należy pouczyć jej uczestników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

9. Podczas wycieczek/wyjść należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu 
osób pojazdy. 

11. Dopilnować, by bagaż uczestników wycieczki został umieszczony w lukach bagażowych, 
a uczniowie posiadali przy sobie tylko bagaż podręczny. 

12. Sprawdzić, czy w autokarze nie są zastawione wyjścia bezpieczeństwa.  
13. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
14. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki/wyjścia miał miejsce wśród jego uczestników 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w 
szkołach i placówkach publicznych. 

15. Na wycieczce nie wolno bez zgody (pisemnej) rodziców podawać uczniom żadnych 
lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do ucznia z objawami 
chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Kierownik musi domagać się 
wystawienia przez lekarza karty wizyty lub zaświadczenia opatrzonego pieczątką zakładu 
opieki zdrowotnej. 

16. Wycieczki/wyjścia powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym, w harmonogramie 
wycieczki/wyjścia, miejscu.   
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Rozdział VI 

Kierownik wycieczki. Obowiązki kierownika wycieczki. 
 
1. Kierownikiem wycieczki powinien być wychowawca klasy lub inny nauczyciel szkoły 

o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form wycieczki/wyjścia. 
2. Kierownikiem wycieczki/wyjścia może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, 

osoba pełnoletnia, która: 
a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
b) jest instruktorem harcerskim, 
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 
3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba, która ukończyła kurs dla kierowników 

obozów wędrownych lub posiada kwalifikacje wymienione w punkcie 2c 
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia 

wymienione w punkcie 2c bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny 
sportowej. 

5. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu 
umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach 
znajdujących się na trasie planowanej wycieczki. 

6. Obowiązkiem kierownika wycieczki/wyjścia jest: 
1) opracowanie programu i harmonogramu oraz zapoznanie z nim uczestników; 
2) zawiadomienie Policji o planowanej wycieczce i prośba o dokonanie przeglądu 

technicznego autokaru lub żądanie od kierowcy karty przeglądu z datą dnia wyjazdu; 
3) terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji; 
4) zapoznanie z regulaminem wycieczki/wyjścia, z zasadami bezpieczeństwa wszystkich 

jej uczestników oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania; 
5) zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki/wyjścia oraz sprawowania 

nadzoru w tym zakresie; 
6) określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie 

opieki i bezpieczeństwa uczestnikom oraz przydzielanie miejsc siedzących 
(równomiernie w całym autokarze); 

7) nadzorowanie i zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 
pierwszej pomocy; 

8) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników 
wycieczki; 

9) dokonywanie podziału zadań wśród opiekunów wycieczki/wyjścia w zakresie realizacji 
programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

10) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 
wycieczki/wyjścia; 

11) kierownik wycieczki/wyjścia odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 
finansowych z nią związanych; 

12) kierownik dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 
zakończeniu i składa dokument (załącznik – Rozliczenie wycieczki), podpisany przez 
przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców dyrektorowi szkoły w ciągu miesiąca od daty 
realizacji wycieczki; 
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13) dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, 
oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku 
szkolnego. 

 

Rozdział VII 

Opiekun wycieczki/wyjścia. Obowiązki opiekuna wycieczki/wyjścia. 
 
1. Opiekunem wycieczki/wyjścia może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły, inna osoba pełnoletnia. 
2. Uczniowie niepełnosprawni podczas wycieczki/wyjścia mogą być pod dodatkową opieką 

rodzica lub prawnego opiekuna. 
3. Do obowiązków opiekuna wycieczki/wyjścia należy: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami; 
2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki/wyjścia; 
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. 

 

Rozdział VIII 

Obowiązki uczestników wycieczki/wyjścia 
 
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki/wyjścia pisemną zgodę od rodziców na 

udział w wycieczce/wyjściu. 
2. W czasie wycieczki/wyjścia obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 
3. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 
4. W czasie jazdy nie wolno przemieszczać się w obrębie autokaru, ani podróżować na 

stojąco. 
5. W trakcie trwania wycieczki/wyjścia nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 
6. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 

wycieczki/wyjścia lub opiekunów. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od 
grupy. 

7. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 
krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki/wyjścia zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminów tych obiektów. 

8. W miejscu zakwaterowania uczeń przestrzega regulaminu placówki.  
9. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki/wyjścia lub 

opiekuna. 
10. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki/wyjścia o wszelkich 

wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach powstałych podczas 
wycieczki/wyjścia. 

11. Uczestników wycieczki/wyjścia obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru 
wycieczki/wyjścia. 
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12. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie 
wycieczki/wyjścia. 

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 
statutem szkoły, regulaminem oceniania zachowania. 

14. Uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w nauce, wynikłych z nieobecności 
w szkole, w ciągu tygodnia po zakończonej wycieczce. 

 

Rozdział IX 

Obowiązki rodziców 
 
1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce/wyjściu zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce/wyjściu może być sfinansowany 
z innych źródeł. 

2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce/wyjściu, a następnie 
deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

3. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia kierownika wycieczki/wyjścia lub opiekuna 
o ewentualnym przyjmowaniu przez dziecko leków w formie pisemnej. 

4. Rodzice są zobowiązani do przygotowania stroju odpowiedniego do wycieczki/wyjścia, 
pory roku, pogody. 

5. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka z wycieczki/wyjścia. 
6. Rodzice są obowiązani do dopilnowania dziecka, by w ciągu tygodnia nadrobiło zaległości 

wynikające z nieobecności w szkole. 
 

Rozdział X 

Finansowanie wycieczek/wyjść 
 
1. Wycieczki/wyjścia finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady 

Rodziców lub innych źródeł. 
2. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce/wyjściu. 
3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych ponoszą koszty zgodne z ustaleniem przez kierownika 

wycieczki/wyjścia (rodzic może być zwolniony z opłaty za wejście np. do kina itp. – decyzję 
podejmuje np. właściciel kina, muzeum)  

4. Kierownik wycieczki/wyjścia odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 
finansowych z nią związanych. 

5. Dowodami finansowymi są podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, 
faktury i bilety, w wyjątkowych przypadkach mogą być oświadczenia o poniesionym 
wydatku podpisane przez kierownika wycieczki/wyjścia i opiekunów. 

6. Dokumentacja finansowa jest do wglądu dla wszystkich rodziców u kierownika 
wycieczki/wyjścia. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki/wyjścia zobowiązani są zapoznać się 

z regulaminem i harmonogramem wycieczki/wyjścia. 
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2. Ramowy regulamin wycieczki określony w rozdziale VI lub jego rozszerzenie podpisują 
wszyscy uczestnicy wycieczki (regulamin rozszerzony przygotowuje kierownik wycieczki 
dostosowując do specyfiki wyjazdu) 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne 
przepisy stanowiące prawo.   
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Załączniki: 
Załącznik  – karta wycieczki/wyjścia, 
Załącznik  – program wycieczki/wyjścia, 
Załącznik  – wzór listy uczestników wycieczki/wyjścia, 
Załącznik  – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka 
w wycieczce/wyjściu, 
Załącznik  – wzór rozliczenia wycieczki/wyjścia 
Załącznik – wzór rejestru wyjść 
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KARTA WYCIECZKI/WYJŚCIA 

 
Nazwa i adres 

przedszkola/szkoły/placówki:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………. 

Cel wycieczki: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………….……………………………………………

……………………….……………………….………………………………….. 

Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki:…………………………………………… 

……………………………………….………………………………………… 

……………………………………….………………………………………… 

……………………………………….……………………………………….… 

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

Numer telefonu kierownika 

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

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

Klasa: ……………………………………………………………………………. 

Liczba opiekunów 

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

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

 

 

PROGRAM WYCIECZKI/WYJŚCIA 
 

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 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa w czasie wycieczki/wyjścia. 

 

                                                                

Kierownik wycieczki                                Opiekunowie wycieczki                  

(imię i nazwisko oraz podpis)             (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

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

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

6. …………………………………………. 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

….……………………………………………..… 
(data i podpis dyrektora szkoły) 
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                LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/WYJŚCIA 
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 
Nr telefonu rodziców/ 
opiekunów prawnych 

Nauczyciel 
opiekun 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
                                                                                             ........................................................... 
                                                                                              podpis kierownika wycieczki/wyjścia 
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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE/WYJŚCIU 
 
.................................................. 
  /imię i nazwisko rodzica /opiekuna/ 
 
.............................................................................................................................. 
  /adres/ 
............................................... 
 /telefon/ 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................  
w wycieczce/wyjściu do ..................................................................................................... 
która/-e odbędzie się w dniu / dniach................................................................................. 
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a 
w wycieczce/wyjściu. 
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 
wycieczki/wyjścia ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
..................................................                                   ......................................................... 
                  data               podpis rodziców / opiekunów  
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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
UCZESTNICZACEGO W WYCIECZCE OGRGANIZOWANEJ PRZEZ (nazwa biura podróży 
organizującego wycieczkę)……………………………………………….. 

 
.................................................. 
   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ 
 
.............................................................................................................................. 
  /adres/ 
............................................... 
 /telefon/ 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna / córki, podanych przeze mnie 
dobrowolnie, tj. nazwiska i imienia, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, adresu 
zamieszkania lub pobytu, numeru PESEL, numeru telefonu rodziców/opiekunów, 
uczestnika  wycieczki do .................................................................................................... 
która odbędzie się w dniu / dniach..................................................................................... 
 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji. 
  
 
..................................................                                   ......................................................... 
                  data                                       podpis rodziców / opiekunów  
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ROZLICZENIE WYCIECZKI/WYJŚCIA 
 

Wycieczka/wyjście do ……..…………………………………………………………………………………… 
zorganizowana/-e w dniu....…………...................…przez………………............................. 

 
I. Dochody 
1.   Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt …………. = …………. zł 
2.    Inne wpłaty……………………………………………………………………………. 
 Razem dochody: ……………………………… 
II. Wydatki 
1.   Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………………. 
2.   Koszt noclegu:………………………………………………………………………… 
3.   Koszt wyżywienia:……………………………………………………………………. 
4.   Bilety wstępu:  do teatru:……………………………. 
    do kina:……………………………… 
    do muzeum:…………………………. 
    inne:…………………………………. 
5.    Inne wydatki (jakie):…………………………….......................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 Razem wydatki:………………………………………. 
I. Koszt na jednego uczestnika: ………………… 
II. Pozostała kwota w wysokości ……………………zł  
…………………………………………………………………………............................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.) 

 
 

Uczestnicy wycieczki/wyjścia (np. samorząd klasowy)        Kierownik wycieczki/wyjścia 
1. ……………………………………..                       
2. ………………………………………                                                                   .................................. 
3………………………………………..                                                                              /podpis/ 
 
Uwagi o przebiegu wycieczki/wyjścia (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy 
wychowawcze itp.)  
……………………………...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Rozliczenie przyjął: 
…………………………………….. 
(data i podpis  przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców) 
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Rejestr wyjść grupowych ze szkoły/przedszkola 
 
Lp. Data Miejsce 

wyjścia/ 

zbiórki 

Godzina 

wyjścia 

Cel/program 

wyjścia 

Miejsce 

powrotu 

Godzina 

powrotu 

Imiona 

i nazwiska 

opiekunów 

Liczba 

uczniów 

Podpisy 

opiekunów 

Podpis 

dyrektora 

Uwagi 

1.  

 

 

 

 

         

2.  

 

 

 

 

         

3.  

 

 

 

 

         

4.  

 

 

 

 

         

5.  

 

 

 

 

         

6.  

 

 

 

 

         

7.  

 

 

 

 

         

8.  

 

 

 

 

         

9.  

 

 

 

 

         

10.  

 

 

 

 

         

 

 

 


