
 

REGULAMIN  ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 
W DOLNOŚLĄSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W BOŻKOWIE 

Na podstawie: Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)                                                                                                                                             
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.  z 
2018r., poz. 1055),                                                                                                                                            
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r., Nr 
6, poz. 69 ze zm.)                                                                                                                                                                              
ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek szkolnych w DZS w Bożkowie.       

                                                                                                

Zasady ogólne 

§1. 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice                                        

i uczniowie. 
3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności                      

w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 
okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. W wycieczkach krajoznawczo - turystycznych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do 
których istnieją  przeciwwskazania lekarskie. 

5. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie 
informuje się o podjętych ustaleniach w szczególności: 

1) celu, 
2) trasie, 
3) harmonogramie, 
4) regulaminie. 

6. Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika 
oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub 
upoważniona przez niego osoba. 

7. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami                
i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

8. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 
ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

 

 

 

 



Cele krajoznawstwa i turystyki 

§2. 

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 dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego, a także 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 

6. Upowszechnianego 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. 

Rodzaje wycieczek 

§3. 

1. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia 
programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów. 

2. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne 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.   

3. Specjalistyczne wycieczki 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. 

4. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

Wycieczki zagraniczne 

§4. 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu 
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.                                               

2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący przekazując kartę wycieczki, natomiast 
zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny polega na przesłaniu karty 
wycieczki w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EDU: 
 http://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2&m_cen=1. 

3. Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczestników. 
4. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce. 
5. W przypadku wycieczki  organizowanej za granicą kierownik wycieczki lub co najmniej jeden 

opiekun wycieczki powinien znać język obcy na poziomie  umożliwiającym porozumienie się 
w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

http://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2&m_cen=1


Kierownik wycieczki i opiekunowie 

§5. 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły.  

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

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej, kierownik i opiekunowie 
wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 
realizację programu wycieczki. 

4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

Zadania kierownika wycieczki 

§6. 

1. Opracowuje szczegółowy program i regulamin wycieczki. 
2. Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki. 
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie. 
4. Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania. 
5. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom. 
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie 

oraz apteczkę pierwszej pomocy. 
7. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i nocleg dla uczniów i opiekunów wycieczki. 
8. Dokonuje podziału zadań wśród uczniów. 
9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 
10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu                  

i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców. 

Obowiązki opiekuna 

§7. 

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami. 
2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki                                   

i przestrzegania jej regulaminu. 
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczegółowym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom. 
5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.  

 

 

 



Obowiązki ucznia 

§8. 

1. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi wycieczki: 
1.) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w wycieczce, 
2.) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na podejmowanie decyzji w sprawie leczenia                              

i hospitalizacji, 
3.) pisemne zobowiązanie rodziców/opiekunów do odbioru ucznia z miejsca rozwiązania 

wycieczki lub ich pisemną zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu, 
4.) pisemną informację rodziców/opiekunów o przeciwwskazaniach lekarskich, 
5.) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez 

ich dziecko. 
2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem i regulaminem wycieczki. 
3. W czasie wycieczki obowiązują ucznia postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa                    
(w środkach transportu, na postojach i itp.). 
4. Ucznia  obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 
5. Ucznia obowiązuje punktualność . 
6. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna . 
7. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 
8. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki. 
9. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczeń 
przebywa cały czas pod nadzorem opiekunów. 
10. W czasie całej wycieczki uczeń ściśle przestrzega poleceń kierownika wycieczki, 
opiekunów, kierowcy autokaru oraz pilotów i przewodników. 
11. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. uczeń zobowiązany  
jest do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 
12. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki. 
13. W trakcie trwania wycieczki uczeń dba o otaczające go mienie oraz własność uczestników 
wyjazdu. 
14. Uczeń zobowiązany jest pilnować swoich rzeczy osobistych. 
15. Uczeń odpowiada materialnie za ewentualne straty i spowodowane szkody. 
16. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, 
wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki. 
17. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, w stosunku do ucznia będą wyciągane 
konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 

Finansowanie wycieczek 

§9. 

1. Kierownik wycieczki zobowiązany jest sporządzić preliminarz wycieczki, który określa ogólny koszt 
wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe, a także 
przedstawić go dyrektorowi szkoły i głównemu księgowemu celem zatwierdzenia. 
2. Wycieczki mogą być finansowane ze: 

1) środków pochodzących z budżetu szkoły, 
2) środków pozabudżetowych, a w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce; 
b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniów i słuchaczy; 
c) ze środków wypracowanych przez uczniów; 



d) ze środków przekazanych przez radę rodziców, stowarzyszenie, a także osoby fizyczne                     
i prawne 

3. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki. 
4. Uczestnicy (uczniowie, słuchacze) dokonują wpłaty za udział  w wycieczce na konto albo do kasy 
Rady Rodziców lub u kierownika wycieczki, który zebrane środki finansowe wpłaca na konto lub do 
kasy rady rodziców. 
5. Kierownik wycieczki składa wniosek do Rady Rodziców o wypłacenie zebranej z wpłat uczestników 
kwoty na wycieczkę. W przypadku gdy wpłaty za udział w wycieczce  dokonywane są u kierownika 
wycieczki, obowiązkiem kierownika jest sporządzenie listy wpłat od uczestników wycieczki 
(załącznik nr 8), która stanowi załącznik do rozliczenia. 
6. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 
kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.                                                      
7. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę 
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.                                                               
8. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.                                          
9. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 
związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły. 
10. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia. 
11. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione 
do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia               
o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.            
12. Rozliczenie finansowe z wyjazdu w dwóch egzemplarzach kierownik wycieczki w ciągu                            
2 tygodni po zakończeniu wycieczki przekazuje wicedyrektorowi, który sprawdza rozliczenie pod 
względem merytorycznym i głównej księgowej, która sprawdza rozliczenie pod względem formalnym 
i rachunkowym i przekazuje do dyrektora szkoły w celu zatwierdzenia.  
13. Dokumentacja finansowa wycieczki tj.: 
- preliminarz wycieczki 
- rozliczenie wycieczki z załącznikami  
po zakończonej wycieczce kierownik wycieczki przekazuje do działu księgowości (jeżeli wycieczka 
jest finansowana ze środków budżetowych szkoły). 
14. Jeżeli wycieczka jest finansowana ze środków pozabudżetowych szkoły, kierownik wycieczki 
przedkłada preliminarz i rozliczenie organizacjom, tj. radzie rodziców,  stowarzyszeniu itp., którzy 
dofinansowali wycieczkę. Kopię dokumentacji finansowej (bez załączników) dołącza do dokumentacji 
merytorycznej i przekazuje ją do sekretariatu szkoły. 
 

Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty 

§ 10. 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego 
osoba. 

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu 
należy zgłosić dyrektorowi lub wicedyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie 
odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w zeszycie wyjść, który znajduje się w 
sekretariacie szkoły. 

3. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: 
1) kartę wycieczki z programem – załącznik nr 1, 
2) listę uczestników- załącznik nr 2 
3) pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3 



4) regulamin i potwierdzenie zapoznania się z nim uczestników wycieczki –załącznik nr 4 
5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 
6) wstępny plan finansowy (preliminarz) –załącznik nr 5 
7) dokumentacja wycieczki powinna być złożona dyrektorowi w celu zatwierdzenia w 

następujących terminach:                                                                                                                                 
a)  wycieczka jednodniowa - 2 dni przed wyjazdem                                                                                
b) wycieczka kilkudniowa; biwak – 7 dni przed wyjazdem                                                                    
c)  wycieczka zagraniczna – co najmniej 14 dni przed wyjazdem.                                                             
W uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą ulec zmianie. 

8) sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu kierownik wycieczki przedkłada w ciągu 2 
tygodni po zakończeniu wycieczki wicedyrektorowi szkoły, który sprawdza 
sprawozdanie  pod względem merytorycznym i przekazuje do dyrektora szkoły w celu 
zatwierdzenia.  

9) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu 2 tygodni po zakończeniu wycieczki)     
– załącznik nr  6                                                                  

4. Dokumentację merytoryczną wycieczki, po zakończonej wycieczce kierownik wycieczki przekazuje 
do sekretariatu szkoły. 

Zasady organizacji wycieczek 

§11. 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub  upoważniona 
przez niego osoba poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje 
w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. 

3. Wskazana maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika 
wycieczki): 

1. na wycieczce w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków 
lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba nad grupą do 30 uczniów, gdy jednak 
wycieczka korzysta ze środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość będącą 
siedzibą szkoły, opiekę sprawuje 1 osoba nad grupą do 15 uczniów ,  

2. na specjalistycznej wycieczce krajoznawczo – turystycznej opiekę sprawuje  1 osoba 
nad grupą do 10 uczniów, w przypadku wycieczki rowerowej 2 opiekunów na grupę 
10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może 
jechać więcej niż 15 osób) 

4. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć 
lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni 
przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem ich dziecka. 

5. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów. 
6. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału 

w wycieczkach. 
7. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza, bez 
udziału wykwalifikowanego przewodnika. 

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 



9. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem 
młodzieży szkolnej. 

10. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych. 

Postanowienia końcowe 

§13. 

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

2. W przypadku kiedy uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę z inną klasą informację o tym do 
dziennika wpisuje wychowawca tych uczniów. 

3. W przypadku olimpiad, konkursów, zawodów sportowych informację do dziennika wpisuje 
wychowawca. 

4. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej 
uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 

5. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące 
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

 

                                                                                                                              
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Karta wycieczki  
2. Lista uczestników 
3. Wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce. 
4. Regulamin wycieczki i oświadczenie ucznia o zapoznaniu się z nim 
5. Preliminarz wycieczki. 
6. Rozliczenie wycieczki. 
7. Wzór wniosku do Rady Rodziców o wypłacenie środków na wycieczkę. 
8. Wzór listy wpłat od uczestników wycieczki. 
9. Wzór notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego na świadczenie usług transportowy. 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                  w DZS w Bożkowie 

 
  
                                                                                                           

 
KARTA WYCIECZKI 

 
Nr ……../20……… - ………../20…../20……… 

 
 

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 Długość trasy Miejscowość  Szczegółowy Adres miejsca  

 wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa  program noclegowego  

 powrotu  i trasa  wycieczki od i żywieniowego  

   powrotna  wyjazdu do oraz przystanki  

     powrotu 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. ……………………………………………. 

 (imiona i nazwiska oraz podpisy) 
 

 
ZATWIERDZAM 

 
….………….………………………………………………….. 
 

                                       (data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki



                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                  w DZS w Bożkowie 

                                                                                                 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 
 

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia 

Nr telefonu rodzica/ 
rodziców ucznia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

   …………………………………………………….. 
          podpis kierownika wycieczki 
 

                                                                           Zatwierdzam 

 

                      Pieczęć i podpis dyrektora ....................................... 

 



 
                                                                                        Załącznik nr 3 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych    

                                                         w DZS w Bożkowie 
                                                                                                 

Bożków, dnia ……………………… 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………..…………………………… 

 ucz. klasy …………………w wycieczce szkolnej do ………………………………………………………….………………………,  

która odbędzie się w dniach/dniu * ………………………………… organizowanej przez DZS w Bożkowie.  

2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem  

i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i 
zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika 
lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

5. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie 
trwania wycieczki. 

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku 
znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy 
zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki. 

 

  

 

                                                                                                                                …………………………………… 

                                                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



                                                                                     Załącznik nr 4 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                     w DZS w Bożkowie 

                                                                                                 

Regulamin wycieczki 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników. 
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w 

innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej. 
9. W czasie trwania wycieczki (jazdy, zwiedzania i wolnym) kategorycznie zabronione 

jest spożywanie napojów alkoholowych i palenie papierosów! 
10. Wszystkie zaistniałe problemy należy niezwłocznie zgłosić opiekunom wycieczki. 
11. Przestrzegać wszystkie punkty regulaminu - w przypadku ich nieprzestrzegania będą 

wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 

ZOBOWIAZANIE UCZNIA DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU WYCIECZKI 

Zapoznałem się z programem i regulaminem zachowania się na wycieczce 
Trasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data: ……………………………………………. 
LP IMIĘ i NAZWISKO KLASA PODPIS UCZNIA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



 

                                                                                         Załącznik nr 5 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                          w DZS w Bożkowie 

 
PRELIMINARZ WYCIECZKI  

Wycieczka do …………………………………………………………………………………………………………………… 
W terminie ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
I Dochody 
1. Wpłaty uczestników: liczba osób ………x koszt wycieczki ……………. = …………………………… zł 
2. Inne wpłaty: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
RAZEM DOCHODY: …………………………………………………………………………………………….………………….. 

 
II WYDATKI 

1. Koszt wynajmu autokaru: ………………………………………………………………………………………. 

2. Koszt noclegu: ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Koszt wyżywienia: ………………………………………………………………………………………………….. 

4. Bilety wstępu: 

- do kina ………………………………………………………………………………………….……………………………… 
- do teatru ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- do muzeum; …………………………………………………………………………………………….……………………. 
- inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Koszt ubezpieczenia uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
6. Inne wydatki (jakie): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RAZEM WYDATKI: ……………………………………………………………………………………………………………. 
KOSZT NA JEDNEGO UCZESTNIKA: ……………………………………………………………………………………. 
 
 

                                                                            ……………………………………………………… 
                                                                               podpis kierownika wycieczki 

 
 

ZATWIERDZAM: 
 

                                                                                                                
…………………………………………….                                                            ………………………………….. 
podpis i pieczęć głównej księgowej                         podpis i pieczęć dyrektora 

 

 



                                                                                      Załącznik nr 6 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                       w DZS w Bożkowie                                                                              

 

ROZLICZENIE  WYCIECZKI 
 

wycieczki (imprezy) szkolnej do ............................................................................................... 
zorganizowanej w dniu .................................. przez ................................................................ 
I. DOCHODY 
1.         Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x koszt wycieczki ............... = ................. 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 (.......................)  ......................................................................................... 

            Razem wydatki................................................................................................................. 

III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika:             - .............................................................. 
IV. Pozostała kwota w wysokości ................... zł zostaje ........................................................... 
..................................................................................................................................................... 
             (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.) 
 
       ORGANIZATOR                                                             Uczestnicy wycieczki (imprezy): 
(kierownik wycieczki) 
....................................................                                     1. .................................................. 
                                                                                               2. ................................................. 
                                                                                               3. .................................................. 
Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym: 
 
………………………………………………………….. 
(data i podpis wicedyrektora)  
 
 Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 
 
...................................................... 
(data i podpis głównego księgowego)   
                                                                                                        Rozliczenie wycieczki zatwierdził: 

                                                                                                                                   
....................................................... 
                                                                                                       
(data i podpis dyrektora szkoły) 

Załączniki: m.in. rachunki na wymienione wydatki; lista wpłat od uczestników wycieczki 



                                                                                        Załącznik nr 7 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
 

                                                         w DZS w Bożkowie                                                                               

…………………………………………………………. 
Imię i nazwisko kierownika wycieczki 
 
 
         

Wniosek do Rady Rodziców o wypłatę środków pieniężnych 
na wycieczkę 

 
 
Zwracam się z prośbą o wypłacenie środków pieniężnych z wpłat uczestników wycieczki 
zorganizowanej do ………………………………………….......................……………………. w terminie 
……………………………………………………...  zgromadzonych na koncie Rady Rodziców  w kwocie 
…………………………………………….. zł (liczba osób x koszt wycieczki)  
 
Liczba uczestników: ……………. 
Koszt wycieczki: ………………….  
Razem: ……………………………….. 
 
 
 

                                                                          …………………………………………………….. 
                                                                               podpis kierownika wycieczki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Załącznik nr 8 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                w DZS w Bożkowie 

                                                                                            

 
LISTA WPŁAT OD UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Kwota ……. Podpis ucznia 

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     

 
……………………………………….. 

/data i podpis kierownik 



                                                                                      Załącznik nr 9 do Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych  
                                                     w DZS w Bożkowie 

                                                                                                

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA CENOWEGO  
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 

 
DOTYCZY: WYCIECZKI DO ………………………………………………………………………………………… 
W TERMINIE …………………………………………………………………………………………………………… 
Ilość  kilometrów  ……………………………………………………………………..…………………………….. 
 
1. W terminie/ w dniu ………………………………………… przeprowadzono rozeznanie cenowe 

w formie: 

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

  (np. zapytania ofertowego wysłanego e-mailem,  pocztą; przeprowadzonej rozmowy telefonicznej itp.)  

        i zebrano informację od następujących Wykonawców: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Oferowana cena 

netto/ brutto 

Uwagi 

    

    

    

    

 
2. Wybrano Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: …………………………………………………………. 

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

                                                                  …………………………………………………………. 
                                                                                                    /data i podpis osoby przeprowadzającej rozeznanie cenowe. 

 
 
Zatwierdzam/ nie zatwierdzam 
 
…………………………………………….. 
/ data i podpis dyrektora/ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


