
       WSZYSTKO O ORGANIZACJI 
        WYCIECZEK SZKOLNYCH.

  Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 8 XI 2001 r. ( Dz. U. 2001/ 135/ 1516 )            w sprawie warunków i sposobu organizowania 
przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach.

                     OPRACOWAŁY:                          mgr Ewa Szewczyk
                                                                            mgr  Izabela Szynalik
                                                                            mgr  Violetta Salińska
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I.  ZASADY ORGANIZACJI  WYCIECZEK SZKOLNYCH.

KILKA WAŻNYCH WSKAZÓWEK.

 Zastanów się gdzie chcesz z klasą pojechać na wycieczkę. Jest to ważne ponieważ inaczej
przygotowywujesz  wycieczki  autokarowe,  ze  zwiedzaniem  zabytków,  często  w  kilku
miastach, inaczej natomiast organizujesz wycieczki górskie. Podejmując decyzje o trasie
wycieczki kieruj się nie tylko zainteresowaniami uczniów, ale staraj się powiązać program
wycieczki z treściami programowymi przedmiotów szkolnych.

 Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych.

 Przy wycieczkach górskich obowiązują specyficzne przepisy.
- Musisz  wiedzieć,  że  obok  przepisów  ministerialnych  w  wielu  pasmach  górskich,

na terenach parków narodowych obowiązują przepisy wydane przez dyrektora danego
parku.

- Wielu  nauczycieli  odrzuca  możliwość  organizacji  wycieczek  górskich  w  obawie
o swoją i dzieci kondycję. Nie obawiaj się. Jeżeli nie chorujesz na serce, nie masz
kłopotów  z  ciśnieniem,  to  na  pewno  potrafisz  zrealizować  bardzo  ambitny  nawet
program wycieczki. Twoi podopieczni także potrafią wspaniale wędrować po górach.
„W górach idzie się zawsze lekko w dół, pod górę idą ci, co nagrzeszyli  i pokutują.”

 Zastanów się, czy organizacją wycieczki zajmiesz się sam, czy skorzystasz z pośrednictwa
biura  turystycznego.  Jeżeli  znasz  teren,  masz  kontakty  z  właścicielem  pensjonatów,
przewodnikami,  potrafisz  ułożyć  odpowiedni  program  wycieczki,  to  sam  zajmij  się
organizacją. Nie jest to trudne, a wycieczka będzie na pewno tańsza.

 Jeżeli  nie  masz  w  tym  zakresie  doświadczenia  skorzystaj  z  biura  turystycznego.
Biura  potrafią  profesjonalnie  zorganizować  wycieczkę  uwzględniając  twoje  życzenia.
Miej jednak świadomość, że za swoje usługi narzucą one marżę. Wycieczka będzie przez
to droższa.

 Bez względu na to, czy organizujesz sam wycieczkę, czy korzystasz z pośrednictwa biura,
musisz samodzielnie opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim młodzież oraz ich
rodziców,  musisz  także  pomyśleć  o  tym  jak  zagospodarować  czas  młodzieży,  tak  na
wszelki wypadek, żeby nie było przykrych niespodzianek.

KIEDY PRZY ORGANIZACJI WYCIECZKI KORZYSTASZ
Z POŚREDNICTWA BIURA TURYSTYCZNEGO.

    Jeżeli zdecydowałaś się skorzystać z pośrednictwa biura turystycznego warto wcześniej
zastanowić się nad jego wyborem. Lepiej być zwolennikiem korzystania z biur turystycznych
pewnych i sprawdzonych, również tych, które maja swoje siedziby na terenie, gdzie planuje
się  wycieczkę.  Ma  się  wtedy  możliwość  natychmiastowej  interwencji  w  przypadku
niedociągnięć organizacyjnych. 

Korzystając z usług biura turystycznego należy poprosić o przedstawienie: 
 dokumentu – zezwolenia dla biura na organizację imprez turystycznych / wydają je dla

biur urzędy wojewódzkie/
 kopii ubezpieczenia biura turystycznego / zawarcie ubezpieczenia przez biura turystyczne

jest ustawowym wymogiem/
2



 kosztorysu  wycieczki  z wyszczególnieniem poszczególnych  świadczeń /  w kosztorysie
powinna być w odrębnej pozycji ujęta marża biura turystycznego/

 jeżeli  zdecydowałaś  się  skorzystać  z  usług  biura,  to  żądaj  umowy  oraz  rozliczenia
za pośrednictwem konta bankowego

KIEDY SAMODZIELNIE ORGANIZUJESZ WYCIECZKĘ.

 Na  organizację  kilkudniowej  wycieczki  górskiej  należy  poświęcić  trochę  czasu.
Jeżeli  planuje się  wycieczkę  np.  w maju  lub w czerwcu,  to  jej  przygotowanie  należy
rozpocząć 

      we wrześniu lub w październiku. 
 Na  początku  wykonaj  kilka  telefonów  do  właścicieli  pensjonatów  i  zorientuj  się

w  aktualnych  cenach  noclegów,  posiłków  i  stawek  przewodnickich.  Pozwoli  ci  to
przygotować przybliżony kosztorys  wycieczki i obliczyć jednostkowy koszt wycieczki.
Ceny te mogą się zmieniać, ale zmiany cen z sezonu na sezon wynoszą zazwyczaj kilka
procent.

 Obliczając  koszt  jednostkowy  wycieczki  dobrze  jest  przyjąć  zasadę,  że  uczestnicy
pokrywają  koszty  pobytu  opiekunów.  Nauczyciel  często  nie  otrzymuje  delegacji.
W czasie wycieczki pracuje znacznie intensywniej niż w normalny dzień pracy w szkole,
dlatego  nie  powinien  być  narażony  na  dodatkowe  koszty  i  wydatki.
Jest to zgodne z przepisami.

 Określ program wycieczki- realizacja programu wycieczki wiąże się także z wydatkami,
które musisz ująć w kosztorysie wycieczki.

 Nie zapomnij ująć w kosztorysie ubezpieczenia uczestników, nawet jeżeli są ubezpieczeni
w szkole.

 Mając  przygotowany  program i  kosztorys  wycieczki  zorganizuj  zebranie  z  rodzicami.
Zapoznaj  ich  z  programem  i  planowanymi  kosztami  oraz  określ  orientacyjny  termin
wycieczki. Na zebraniu należy też ustalić sposób zbierania pieniędzy.

 Dobrym pomysłem jest zbieranie co miesiąc pewnej kwoty. Koszty wycieczki są dużym
wydatkiem i nie wszyscy mogą jednorazowo wyłożyć taką kwotę. Należy także rozważyć
czy w klasie nie ma takiej osoby, której należy pomóc w sfinansowaniu wycieczki.

 Możesz teraz dokonać wstępnej rezerwacji noclegów i wyżywienia. Wstępna rezerwacja
nie  pociąga  za  sobą  dużych  kosztów.  Warto  ją  zrobić  ze  znacznym  wyprzedzeniem.
Właściciel  pensjonatu  poprosi  o  ostateczne  potwierdzenie  w  odpowiednim  terminie.
Poda wtedy wiążące ceny.  Potwierdzając rezerwację należy się liczyć  z koniecznością
wpłacenia zaliczki.

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 15

W  ŻORACH.

§ 1. Zasady ogólne.
 

1. Wycieczki i inne formy turystyki  są integralną formą działalności  wychowawczej
szkoły.

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice
i uczniowie.

3. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne winny być dostosowane do potrzeb
i zainteresowań uczniów, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

4. Kierować się należy następującymi zasadami:
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a) uczniowie  klas  I  –  III  szkół  podstawowych  powinni  brać  udział
we wszystkich wycieczkach przedmiotowych, a jak najliczniej uczestniczyć
w wycieczkach  krajoznawczo –  turystycznych  w najbliższej  okolicy  oraz
w  granicach swojego województwa;

b) uczniowie  klas  IV  –  VI  szkół  podstawowych  powinni  brać  udział
we  wszystkich  wycieczkach  krajoznawczo  –  turystycznych,  wycieczkach
turystyki  kwalifikowanej  i  imprezach  krajoznawczo  –  turystycznych  na
terenie swojego województwa, regionu, a następnie całego kraju;

§ 2. Rodzaje wycieczek.

1. Wycieczki  przedmiotowe  –  inicjowane  i  organizowane  przez  nauczycieli
poszczególnych  przedmiotów,  zgodnie  z  programem  nauczania,  w  ramach  zajęć
lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

2. Wycieczki  turystyczno  – krajoznawcze  –  odbywające  się  w terenie  powszechnie
uczęszczanym,  nie  wymagające  od  uczestników  szczególnego  przygotowania
kondycyjnego i specjalistycznego.

3. Wycieczki  turystyki  kwalifikowanej  –  wymagające  od uczestników szczególnego
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem.

    § 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie.
                

1. W celu zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce ( imprezie )
wyznacza się kierownika oraz opiekunów.

2. Kierownikiem wycieczki zostaje wychowawca klasy lub inny nauczyciel.
3. Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele bądź rodzice.
4. W uzasadnionych wypadkach funkcje opiekuna może pełnić inna pełnoletnia osoba.
5. Opiekunowie  powinni  znać  zasady  bezpieczeństwa  obowiązujące  podczas

wycieczki i bezwzględnie ich przestrzegać.
       Zarówno kierownik jak i opiekunowie odpowiedzialni są za stworzenie warunków 
       zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie 
       ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

    § 4. Zadania kierownika wycieczki.

1. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu
wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki.

2. Skompletowanie  wszystkich  niezbędnych  dokumentów  oraz  uzyskanie  zgody
dyrektora  szkoły  lub  upoważnionej  przez  niego  osoby  na  przeprowadzenie
wycieczki.

3. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim uczestników.
4. Zapewnienie  warunków  do  pełnej  realizacji  programu  i  regulaminu  wycieczki

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie

warunków do ich spełnienia od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
6. Określenie zadań dla opiekunów.
7. Dopilnowanie,  by  wszyscy  uczestnicy  zaopatrzeni  byli  w  niezbędny  sprawny

sprzęt   i ekwipunek.
8. Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.
9. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.
10. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
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11. Właściwe  dysponowanie  środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  wycieczkę
i rozliczenie się po imprezie.

12. Dokonanie  z  uczestnikami  oceny  odbytej  wycieczki  oraz  sporządzenie
sprawozdania merytorycznego i finansowego.

    §  5.  Obowiązki opiekuna.
            

1. Współdziałanie  z  kierownikiem  przy  realizacji  programu  i  harmonogramu
wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań.

2. Dopilnowanie  przestrzegania  regulaminu  przez  uczestników  wycieczki
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

3. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań.
4. Opiekun zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem

z każdego miejsca pobytu,  w czasie zwiedzania,  przejazdu oraz po przybyciu
do punktu docelowego.

   §   6.  Finansowanie wycieczek.
   

1. Wycieczki  finansowane  mogą  być  ze  składek  uczniowskich,  ze  środków
wypracowanych przez uczniów, środków Rady Szkoły, z darowizn lub dopłat
np. z Urzędu Miasta i innych.

2. Plan  finansowy  musi  określać  ogólny  koszt  wycieczki  oraz  przewidywane
koszty  organizacyjne  i  programowe.  Plan  finansowy  wycieczki,  po
zaopiniowaniu  przez  rodziców  dzieci  biorących  w  niej  udział,  zatwierdza
organizator, rada klasowa rodziców oraz dyrektor.

3. Kierownicy i opiekunowie uczestniczą w wycieczkach nieodpłatnie, a wydatki
z tego tytułu pokrywane są z funduszu wycieczki.

4. Rodzice  biorący  udział  w  wycieczce,  a  nie  pełniący  funkcji  opiekunów
zobowiązani  są  do  pokrycia  związanych  z  nią  kosztów,  chyba,  że  udział
w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie
deklaracje te wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego
Kierownik  wycieczki  odpowiada  za  terminowe  uregulowanie  zobowiązań
finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie
poinformować dyrektora szkoły.

6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców listy
wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego
rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych
sytuacjach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez
kierownika wycieczki  oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki  tego typu
nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

§  7.       Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty.

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

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas lekcji danego 
przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza 
teren szkoły,    a następnie odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym oraz w 
tzw. zeszycie wyjść.

3. Wycieczka turystyczno – krajoznawcza powinna być,  jeżeli  jest to możliwe,
organizowana  w  czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych  lub  w  ramach
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przewidzianych w Statucie dni, które klasa może przeznaczyć na zajęcia inne
niż dydaktyczne.

4. Planowanie  wycieczki,  które  mają  się  odbyć  w  dniach  wolnych  od  zajęć
dydaktycznych  należy  wpisać  do  planu  pracy  szkoły.  Dyrektor  może  nie
wyrazić zgody na przeprowadzenie wycieczki nie ujętej w planie.

5. Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien
przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia następującą dokumentację:

 wypełnioną kartę wycieczki - załącznik nr 1
 listę uczniów - załącznik nr 2
 pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 3
 regulamin wycieczki - załącznik nr 4
 wzór podania do dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wycieczki, 

wyjścia w dniach wolnych od pracy – załącznik nr 5
 dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od  następstw nieszczęśliwych 

wypadków
 preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz 

rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu
 potwierdzenie rezerwacji wycieczki

6. Dokumentacja  wycieczki,  o  której  mowa  w  pkt.  5  winna  być  złożona
w terminie  minimum 3 dni  przed  jej  rozpoczęciem do zatwierdzenia.  Braki
w dokumentacji należy uzupełnić w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
Opóźnienia  w  przedstawieniu  do  zatwierdzenia  lub  brak  wymaganych
dokumentów mogą być  przyczyną  nie  udzielenia  zgody na przeprowadzenie
imprezy.

7. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia
u dyrektora szkoły.

8. Kierownik  wycieczki  powinien  zadbać  o  to,  by  na  przysłanych  do  szkoły
rachunkach  była  wymieniona  nazwa  grupy,  klasy  lub  nazwisko  kierownika
wycieczki, której świadczenia dotyczą.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa.

1. Na  wycieczce  przedmiotowej  lub  krajoznawczo  –  turystycznej  udającej
się  poza  teren  szkoły  w  obrębie  tej  samej  miejscowości,  bez  korzystania
ze środków lokomocji,  opiekę sprawuje co najmniej  jedna osoba nad grupą
do 25 uczniów.

2. Na  wycieczce  przedmiotowej  lub  krajoznawczo  –  turystycznej  udającej
się  poza  teren  szkoły  z  korzystaniem  z  publicznych  środków  lokomocji,
ewentualnie  udającej  się  poza  miejscowość  będącą  siedzibą  szkoły,  opiekę
sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

3. W uzasadnionych wypadkach dyrektor może zwiększyć  liczbę wymaganych
opiekunów nie więcej jednak niż do 1 opiekuna na 10 uczniów.

4. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba na grupę
do 10 uczniów.

5. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie
i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielność grupy
uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku
z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia
zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet
jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w pkt. 1 – 4.

6



6. Czas trwania i trasa wycieczki musza być dopasowane do wieku i możliwości
uczestników.

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

8. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą
brać  udział  w  wycieczkach  i  imprezach,  a  organizatorzy  tych  wycieczek
i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb
wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

9. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystycznej
są objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej. 

10. Kierownikiem  wycieczki  przedmiotowej  jest  nauczyciel  określonego
przedmiotu.

11. Kierownikiem  wycieczki  krajoznawczo  –  turystycznej  jest  nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach.

12. Kierownikiem wycieczki  turystyki  kwalifikowanej  jest  nauczyciel  tej  samej
szkoły ale z uprawnieniami turystycznymi, trenerskimi i instruktorskimi.

13. Opiekunem sprawującą opiekę nad uczniami  biorącymi  udział  w wycieczce
lub  imprezie  krajoznawczo  –  turystycznej  jest  nauczyciel,  młodzieżowy
organizator turystyki, organizator sportu, rodzice uczniów danej klasy lub inna
osoba pełnoletnia – za zgodą dyrektora szkoły.

14. Wszyscy  uczestnicy  wycieczek  i  imprez  krajoznawczo  –  turystycznych
zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania  bezpieczeństwa  i  zasad
szczególnej  ostrożności  oraz  wykonywania  wszystkich  poleceń  kierownika
i opiekunów.

15. Uczestnicy  wycieczek  i  imprez  turystyki  kwalifikowanej,  posługujący
się  sprzętem  specjalistycznym  (  np.  rowery,  narty,  łodzie  )  zobowiązani
są  do  przestrzegania  przepisów  obowiązujących  w  tym  zakresie,
a w szczególności:

 posiadać kartę rowerową
 posiadać kartę pływacką
 muszą znać przepisy o ruchu drogowym
 mogą się kąpać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod nadzorem 

ratownika WOPR

16. Przy  organizacji  wycieczek  środkami  komunikacji  publicznej,  kolarskich,
pieszych, kierownicy i opiekunowie muszą zapoznać uczestników i stosować
prawo o ruchu drogowym

17. Przy  organizowaniu  wycieczek  autokarowych  należy  uwzględnić  fakt,
że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Uczniowie,  którzy  nie  uczestniczą  w  wycieczce  klasowej  organizowanej
w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach szkolnych
wskazanych przez dyrektora szkoły.  Listę tych uczniów wraz z rubrykami
do odnotowania frekwencji wychowawca dołącza do dziennika lekcyjnego.

2. Kierownik  wycieczki  może  zaproponować  rodzicom  dodatkowe
ubezpieczenie  jej  uczestników  oraz  poinformować  ich  o  konsekwencjach
braku takiego ubezpieczenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN- u w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad  
i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

4. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor szkoły.

II.. PRZYKŁADOWY  REGULAMIN WYCIECZKI
I INNE ZAŁĄCZNIKI.

 KARTA WYCIECZKI- załącznik nr 1
 LISTA UCZNIÓW- załącznik nr 2
 PISEMNA ZGODA RODZICÓW   -  załącznik nr 3
   REGULAMIN WYCIECZKI- załącznik nr 4
   WZÓR PODANIA DO DYREKTORA SZKOŁY Z PROŚBĄ O WYRAŻENIE 

ZGODY NA PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI, WYJŚCIA W DNIACH 
WOLNYCH OD PRACY - załącznik nr 5

PRZYKŁADOWA TREŚĆ ZGODY RODZICÓW. /załącznik nr 3/

 

OŚWIADCZENIE

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

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………………….

w wycieczce (imprezie) ………………………………….. w dniach………………………………………………

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody  *  na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  leczeniem,

hospitalizacją  lub  zabiegami  operacyjnymi  w  przypadku  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  mojego

dziecka,  przez kierownika lub opiekuna w czasie wycieczki  (imprezy).  Jednocześnie w sytuacjach

zagrażających życiu lub bezpieczeństwu mojego dziecka, lub w sytuacjach rażącego naruszenia przez

niego  zasad  BHP  proszę  o  kontakt  pod  numer  tel.

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

Oświadczam,  że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce

(imprezie), której program i regulamin jest mi znany.

………..……………., dnia ……………… …………………………………………………….

(miejscowość) (data) (podpis rodzica/opiekuna)

---------------------------

* niepotrzebne skreślić
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REGULAMIN WYCIECZKI. /załącznik nr 4/

       Zachowanie  człowieka  w  miejscach  publicznych  daje  świadectwo  o  jego
kulturze,  może  mieć  również  wpływ  na  bezpieczeństwo  wielu  osób.  Dlatego  każdy
uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
 Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 Stosować  się  do  poleceń,  zakazów  i  nakazów  wydawanych  przez  kierownika

wycieczki, opiekunów lub przewodników.
 Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia opiekuna.
 Przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego  i  zachowywać  ostrożność  na  ulicach

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 Traktować  z  należytym  respektem  obiekty  zabytkowe,  sakralne  i  eksponaty

muzealne.
 Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem

i przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 Należy  mieć  ze  sobą  dowód  tożsamości,  a  w  wypadku  uczniów-  legitymację

szkolną.

WZÓR PODANIA DO DYREKTORA SZKOŁY O WYRAŻENIE ZGODY
NA PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI /załącznik nr 5/

                                                                                         Żory  ……………………

DO DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 15

w ŻORACH

       Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd uczniów klasy I c 
na jednodniową wycieczkę do Aqua Parku mieszczącego się w Tarnowskich Górach 
w dniu 6 listopada 2003 r.
            Celem wycieczki jest integracja grupy oraz wdrażanie uczniów do aktywnego 
wypoczynku.

Kierownik wycieczki i opiekunowie:
 
mgr Ewa Szewczyk
mgr Bożena Ogińska

                                                                      .................................................................
                                                                               ( podpis kierownika wycieczki )
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