
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W  BYDGOSZCZY 

 
I. Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) 
2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017r. poz.60 z późn. zm.). 

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

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). 

 
II. Zasady ogólne 

 
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.  
2. Wycieczki organizowane są w celu realizacji programu nauczania i zadao wychowawczych 

szkoły wynikających z programu wychowawczego szkoły. 
3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i 

uczniowie. 
4. Krajoznawstwo i turystyka może byd organizowana w ramach zajęd lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.  
5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowao i 

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

6. Wycieczka powinna byd należycie przygotowana pod względem programowym i 
organizacyjnym, a także omówiona w zakresie celu trasy, zwiedzania obiektu, harmonogramu 
i regulaminu. 

7. Organizator wycieczki lub imprezy zobowiązany jest do zapewnienia na niej właściwej opieki i 
bezpieczeostwa. 
 

III. Działalnośd w zakresie krajoznawstwa ma na celu:  
 

1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. 
2. Poznawanie kultury i języka innych paostw. 
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 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 
6.  Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej. 
7. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej. 
8. Poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie. 
9. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej. 
10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

 
IV. Rodzaje wycieczek 

 
Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  
 

a) Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 
programu nauczania, w ramach jednego lub przedmiotów. 



b) Wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 
nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 
sprzętem specjalistycznym, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym 
środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

c) Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od uczniów 
przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywnośd 
turystyczną, fizyczną lub długodystansowośd na szlakach turystycznych. 
 

 
V. Kierownik wycieczki i opiekunowie 

 
1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych 

szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i 
turystyki. Powinien nim byd wychowawca klasy lub w wyjątkowych sytuacjach może nim byd 
nauczyciel uczący w danej klasie. 

2. Funkcje opiekunów powinni pełnid nauczyciele albo rodzice. 
3. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej 

musi byd przynajmniej jedna osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym 
porozumienie się w kraju docelowym.  

 
VI. Obowiązki kierownika wycieczki 

 
1. Opracowanie programu i regulaminu - wycieczki. 
2. Zapoznanie z regulaminem wszystkich uczestników. 
3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy 

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 
4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeostwa oraz zapewnienie warunków do ich 

przestrzegania. 
5. Określenie zadao opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeostwa uczestnikom wycieczki lub imprezy. 
6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 
7. Organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników. 
8. Dokonanie podziału zadao wśród uczestników. 
9. Opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce – kierownik może pełnid funkcję 

jednego z opiekunów. 
10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy. 
11. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 

zakooczeniu. 
 

VII. Obowiązki opiekuna:  
 

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 bezpieczeostwa. 
4. Nadzór nad  wykonywaniem zadao przydzielonych uczniom. 
5. Wykonywad inne zadania zlecone przez kierownika.  
6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeostwo powierzonych im dzieci. Każdy opiekun ma imiennie 
przydzielonych uczniów. 

 
VIII. Finansowanie wycieczek 

 



1. Wycieczki finansowane mogą byd łącznie z kosztami przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 
kierownika i opiekuna wycieczki ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: z 
odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, ze środków wypracowanych 
przez uczniów, środków komitetu rodzicielskiego, innych źródeł (ze środków pozyskanych od 
organizacji i stowarzyszeo wspierających oświatę oraz od sponsorów).  

2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 
kosztów, chyba, że udział w imprezie może byd sfinansowany z innych źródeł.  

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę 
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  

4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.  
 

IX. Zasady organizacyjne wycieczek 
 

1. Planowanie wycieczki. 
a. Wycieczki są formą zajęd szkolnych, na których obowiązują wszystkie zasady zachowania 

opisane w Zespole Szkół Budowlanych. 
b. Z chwilą, gdy klasa jako zespół, podejmuje decyzję o wyjeździe na wycieczkę, staje się ona 

obowiązkowa dla wszystkich uczniów: 

 wycieczka nie może się odbyd, jeżeli akces uczestniczenia w niej zgłasza mniej niż 75% 
uczniów danej klasy, 

 uczeo, który nie uczestniczy w wycieczce, musi przedstawid wychowawcy odpowiednie 
pisemne usprawiedliwienie, 

 uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęd 
szkolnych, mają obowiązek brad udział w zajęciach szkolnych wskazanych przez 
wychowawcę. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika 
równoległej klasy. 

c. Wychowawcy klas zgłaszają zamiar organizacji krajoznawczo turystycznej wycieczki 
klasowej dyrekcji szkoły w terminie: do połowy września dla I semestru, do połowy lutego 
dla II semestru. 

d. Na podstawie zgłoszeo wychowawców dyrekcja szkoły opracowuje semestralny i roczny 
plan wycieczek. 

e. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela wicedyrektor odpowiedzialny za nadzór nad 
organizacją wycieczek. 

f. Uczestnik wycieczki ogólnoszkolnej musi uzyskad akceptację wychowawcy na wyjazd. Inni 
nauczyciele mają prawo zgłosid organizatorowi swoje zastrzeżenia dotyczące wyjazdu 
poszczególnych uczniów. Organizator (kierownik) wycieczki ma obowiązek wziąd pod 
uwagę opinię nauczycieli. 

2. Terminy wycieczek. 
a. Wycieczki mogą odbywad się w dowolnych terminach, za wyjątkiem okresów 

bezpośrednio poprzedzających klasyfikację semestralną lub roczną. 
b. Limit dni roboczych w roku szkolnym przeznaczonych na wycieczki klasowe jest 

następujący: 

 wycieczki i obozy integracyjne oraz wycieczki krajoznawczo - turystyczne - od 1 do 3 dni 

 "zielone szkoły" - od 3 do 5 dni. 
c. Klasy maturalne mogą organizowad tylko jedną wycieczkę kilkudniową w I semestrze. 

3. Organizacja wycieczki. 
a. Najpóźniej na dwa tygodnie przed wyjazdem organizatorzy wycieczki wypełniają w 

dzienniku elektronicznym zakładkę „wycieczka” oraz na tej podstawie przedstawiają 
dyrekcji szkoły następujące dokumenty: 

 kartę wycieczki wraz z harmonogramem  

 oświadczenie kierownika i opiekunów  

 listę uczestników wycieczki z telefonami do rodziców  

 pisemne oświadczenie rodziców uczniów niepełnoletnich 

 podpisany regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki  

 rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakooczeniu  



b. Karta wycieczki wraz z harmonogramem oraz lista uczestników wycieczki z telefonami do 
rodziców powinna byd sporządzona w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w 
szkole, a wszystkie pozostałe zabiera ze sobą kierownik wycieczki. Dokumentację 
przetrzymuje w teczce wychowawcy. 

c. Organizator wycieczki tydzieo przed planowanym wyjazdem informuje wszystkich 
nauczycieli przez dziennik elektroniczny oraz umieszcza na tablicy ogłoszeo w pokoju 
nauczycielskim informację o wyjeździe klasy na wycieczkę. 

d. Wyjazd sobotni lub sobotnio - niedzielny grupy uczniów z nauczycielem wymaga 
dopełnienia takich samych formalności, jak w przypadku normalnej wycieczki. W 
przeciwnym wypadku wyjazd traktowany jest jako prywatny. 

e. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mied przygotowany zastępczy 
program wycieczki. 

f. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeostwa należy przestrzegad 
zasadę – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:  

 wycieczki autokarowe - 16 uczniów 

 wycieczki przedmiotowe na terenie tej samej miejscowości – 32 uczniów 

 wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środków transportu miejskiego - 
25 uczniów 

 wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe - 16 uczniów 

 wycieczki rowerowe - 7 uczniów 

 wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach 
turystycznych leżących powyżej 1000 m – 10 uczniów + wykwalifikowany przewodnik 
górski  

 wycieczki w góry powyżej 1000m n.p.m. – 5 uczniów + wykwalifikowany przewodnik 
górski 

g. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną 
niepełnosprawnośd, a także specyfikę zajęd, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich 
będą się one odbywały. 

4. Czas trwania i trasa wycieczki muszą byd dopasowane do wieku i możliwości uczestników. 
5. Początek i koniec wycieczki zostają określone przez kierownika wycieczki (w przypadku 

wycieczek autokarowych - początek wycieczki to zajęcie miejsc w autokarze, koniec - 
opuszczenie autokaru, w przypadku wycieczek pieszych miejsce zbiórki ustalone zostaje przez 
kierownika wycieczki). 

6. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników 
wycieczki z kąpieli i basenów, powinni zapoznad się z przepisami tych obiektów. 

7. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kooczącym wycieczkę jest plac przed szkołą lub 
inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.  

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyd jej uczestników o zasadach bezpieczeostwa i 
sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.  

9. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca 
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

10. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.  
11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegad zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach.  
 

X. Obowiązki uczestników wycieczki 
 
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:  
 

a. Zapoznad się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w ZSB w 
Bydgoszczy oraz bezwzględnie się do nich stosowad. 

b. Zapoznad się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegad. 
c. Wykonywad polecenia oraz dostosowad się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot). 
d. Zachowywad się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mied 

wpływ na bezpieczeostwo innych osób! 
e. Nie oddalad się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 



f. Przestrzegad punktualności. 
g. Przestrzegad zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeostwa 

przeciwpożarowego, przepisów bhp  w  miejscu  zwiedzania,  zakwaterowania,  w  środkach  
przejazdu  i  na  parkingu. 

h. Informowad opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażad 
życiu                i zdrowiu uczestników wycieczki. 

i. Zgłaszad opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia. 
j. Dostosowad się do regulaminów obowiązujących w obiektach. 
k. Dbad o czystośd, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 
l. Kulturalnie odnosid się do opiekunów, kolegów i innych osób. 
m. Bezwzględnie przestrzegad zakazu palenia papierosów (tradycyjnych oraz 

elektronicznych), picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 
odurzających. 

 
XI. Postanowienia koocowe 

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

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  
2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeostwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w 
wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

3. W przypadku naruszenia przez ucznia  punkt X m regulaminu zawiadamia się jego rodziców 
(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do 
natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.  

4. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialnośd finansową ponoszą jego 
rodzice ( prawni opiekunowie ). 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeo MEN w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeostwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły 

krajoznawstwa i turystyki. 


