
Zasady organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

§1 

Zajęcia krajoznawczo-turystyczne, zwane dalej „wycieczkami szkolnymi”: 

a) są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, 

b) mają na celu: poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

historii; poznawanie kultury i języka innych państw; poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin 

życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 

zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; podnoszenie sprawności fizycznej; 

wspomaganie rodziców w procesie wychowania; przeciwdziałanie patologii społecznej; 

poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, 

c) przy ich organizowaniu i przeprowadzaniu współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

§2 

Wycieczki szkolne są organizowane w formie: 

a) wycieczek przedmiotowych, organizowanych w celu uzupełnienia obowiązującego programu 

nauczania, 

b) wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 

c) imprez krajoznawczo-turystycznych, takich jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje, 

d) imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, 

e) imprez wyjazdowych- związanych z realizacją programu nauczania takich jak: zielone szkoły, 

szkoły zimowe, obozy ekologiczne. 

§3 

Zasady i warunki organizacji wycieczek szkolnych. 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor, zatwierdzając kartę 

wycieczki 

2. Warunkiem klasowej wycieczki jest co najmniej 80 % udział uczniów z danej klasy. 

3. Jeżeli wycieczka ma odbyć się w ramach planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić 

dyrektorowi szkoły/ wicedyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły oraz odnotować wyjście na 

wycieczkę przedmiotową w dzienniku lekcyjnym i rejestrze wyjść grupowych. 

4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą. Imienny 

wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a przydziału uczniów dokonuje osoba upoważniona 

przez dyrektora szkoły. 

5. Wycieczka może trwać do 3 dni roboczych. Decyzję o dłuższym wyjeździe podejmuje dyrektor. 



6. W wycieczce, której czas trwania przekracza 12 godzin powinien brać udział dodatkowo co 

najmniej jeden opiekun sprawujący nadzór w porze nocnej, przy zachowaniu odpowiedniego 

dobowego odpoczynku wszystkich opiekunów zgodnie z kodeksem pracy. 

7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, poza wycieczkami odbywającymi się w ramach 

planowanej lekcji danego przedmiotu, wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. 

Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki. 

8. Rodzice uczniów niepełnoletnich najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie 

powiadomieni o: 

a) miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę, 

b) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki, 

c) dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu, 

d) przewidywanej trasie wycieczki 

9. Rodzice uczniów niepełnoletnich/pełnoletni uczniowie zobowiązani są poinformować kierownika 

wycieczki o ewentualnych zagrożeniach wynikających ze stanu zdrowia uczestnika. 

10. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w 

wycieczkach a organizatorzy tych wycieczek powinni im zapewnić warunki odpowiednie do 

specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

11. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej konieczne jest zawarcie umowy  

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

12. Jeśli wycieczka rozpoczyna się lub kończy w godzinach nocnych - rodzice uczniów niepełnoletnich 

zobowiązani są do przywiezienia dziecka  na miejsce zbiórki i odebrania go po zakończonej wycieczce. 

W razie gdy rodzic nie może odebrać dziecka, może upoważnić inną osobę do odbioru dziecka - ma 

obowiązek powiadomić pisemnie kierownika wycieczki o tym fakcie. 

13. Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nim 

uczestników wycieczki. 

14. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników wycieczki 

z kąpielisk i basenów, powinni: zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub 

pływalni  i egzekwować ich przestrzeganie; uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i 

sposób korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom;  

stosować regulamin kąpieli i plażowania. 

15. Opiekun grupy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z każdego 

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

16. W przypadku niezamierzonego odłączenia się lub zaginięcia uczeń (uczniowie) w miarę 

możliwości pozostaje w miejscu zaginięcia, starając się rozpoznać miejsce pobytu wraz z 

charakterystycznymi jego elementami, oraz niezwłocznie powiadamia kierownika/opiekuna 

wycieczki, a w szczególnym przypadku przy braku z nimi łączności, będąc: w mieście - uczeń 



zawiadamia Policję, rodziców; na szlaku turystycznym - uczeń, znając kolor szlaku lub docelowe 

schronisko, zawiadamia schronisko, GOPR, rodziców. 

17. W razie wypadku podczas wycieczki kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie 

zabezpieczyć poszkodowanego, zapewnić mu opiekę i jednocześnie, gdy jest taka potrzeba, wezwać 

pogotowie, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) 

poszkodowanego. 

18. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach, a wszyscy uczestnicy pieszych wyjść idą zwartą grupą również po chodnikach. Jezdnię 

przekraczać należy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. W żadnym przypadku uczestnicy nie 

odłączają się od grupy. 

19. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez kierownika wycieczki na tzw. czas wolny spędzany 

przez dzieci i młodzież bez opiekuna. 

§4 

Kierownik wycieczki i jego obowiązki 

1. Kierownikiem wycieczki szkolnej lub imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły o 

kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, przy czym nie 

musi on posiadać ukończonego kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

2. Do zakresu obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności: 

a) opracowanie programu i regulaminu wycieczki; 

b) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz informuje o celu i trasie wycieczki; 

c) zapewnienie warunków do pełnej, bezpiecznej realizacji programu i przestrzeganie jej 

regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

d) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa, w tym zapoznanie z zasadami 

ustalonymi przez organy zarządzające danym terenem i zapewnienie warunków do ich 

przestrzegania; 

e) określenie i przydzielenie zadań opiekunom w zakresie realizacji programu, zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczestnikom; 

f) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę 

pierwszej pomocy; 

g) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; 

h) dokonanie podziału zadań wśród uczniów; 

i ) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

 j ) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i    

poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców w terminie maksymalnie do dwóch 

tygodni; 



k ) prowadzenie dokumentacji wycieczki; 

 l ) niezwłoczne poinformowanie o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie 

wycieczki. 

3. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem lub upoważnioną przez niego osobą kierownik wycieczki 

pobiera pakiet dokumentów do wypełnienia: 

a) kartę wycieczki w 2 egzemplarzach, (zał.1); 

b) program wycieczki w 2 egzemplarzach, (zał.2); 

c) listę uczestników w 2 egzemplarzach – generowana z e-dziennika Vulcan (musi zawierać imię i 

nazwisko uczestnika, kontakt do rodziców/opiekunów prawnych, podpis 

dyrektora/wicedyrektora); 

d) wzór zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na uczestnictwo dziecka w wycieczce, (zał.3 ); 

e) regulamin wycieczki – opracowany przez kierownika wycieczki, (musi zawierać informację 

dotyczącą hospitalizacji, odpowiedzialności za wyrządzone szkody materialne oraz zakaz 

posiadania i zażywania używek); 

4. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora szkoły lub upoważnionej przez 

niego osoby w celu zatwierdzenia. 

5. Jest możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby. Przepis ten ma za zadanie ułatwić organizowanie małych wycieczek, 

np. dla kilku uczniów, podczas których jedna osoba może z powodzeniem pełnić obie funkcje bez 

uszczerbku dla sprawnej organizacji wycieczki i bezpieczeństwa jej uczestników. 

§5 

Opiekun wycieczki i jego obowiązki 

1. Opiekunem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły oraz w zależności od celu i 

programu wycieczki może być osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły wyznaczona 

przez dyrektora szkoły lub upoważniona przez niego osoba. 

2. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo - turystycznej opiekunowie wycieczki są 

zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację 

programu wycieczki. 

3. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy w szczególności: 

a) sprawowanie opieki nad wyznaczoną grupą uczestników poprzez sprawdzanie jej stanu 

liczbowego przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 

oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki; 

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

d) nadzorowanie wykonywanych zadań przydzielonych uczniom przez kierownika; 



         e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.  
                                         

§6 
 

Uczestnicy wycieczki i ich obowiązki 
    

1. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 
a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 
b) dbania o dobre imię własne i szkoły, 

   c) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika, opiekuna, przewodnika, pilota bądź 
gospodarza miejsca pobytu, 

d) stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży, 
e) przestrzegania regulaminów wewnętrznych: miejsca zakwaterowania i innych miejsc 

odwiedzanych w trakcie wycieczki, 
f) przestrzeganie zasad zachowania higieny, ładu i porządku wokół siebie 
g) udziału w zajęciach programowych wycieczki, 
h) poszanowania używanego w czasie zajęć sprzętu i pomocy 
i) traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych, 
j) punktualnego zgłaszania się na miejsca zbiórki, 
k) informowania opiekuna lub kierownika o złym samopoczuciu, istniejącym zagrożeniu, wypadku 

bądź poczynionych szkodach 
l) ponoszenia kosztów za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia, 
ł) przestrzeganie zakazu samowolnego oddalania się od grupy, 
m) przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania 

środków odurzających, w przypadku stwierdzenia  ich posiadania  lub spożycia, kierownik 
wycieczki/ opiekun jest zobowiązany do powiadomienia Policję, dyrekcję szkoły i rodziców. 

 
2. Uczniowie, którzy w sposób rażący łamią postanowienia regulaminu podlegać będą sankcjom 

przewidzianym w Statucie szkoły, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia powiadamiane 
będą odpowiednie służby. 

 
 

§7 

Wycieczki zagraniczne 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy zagranicznej wyraża wyłącznie dyrektor szkoły po 

zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ustalonym 

trybie i przekazaniu karty wycieczki. 

2. W zawiadomieniu należy podać: 

a) nazwę kraju, 

b) czas pobytu, 

c) program pobytu, 

d) imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów. 

3. Dokumentację opracowuje się taką samą jak przy organizacji wycieczek krajowych. 

4. Uczestników wycieczki zagranicznej należy ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia. Uczestnicy wycieczek zagranicznych winni zabrać ze sobą kartę NFZ. 



5. Kierownik wycieczki winien uwzględnić w planie różnice pomiędzy strefami czasowymi oraz 

konieczność dostosowania zachowania się uczestników do obowiązujących w danym państwie 

przepisów. 

6.Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun zna język obcy na poziomie umożliwiającym 

porozumiewanie się w krajach tranzytowych i w kraju docelowym. 

§8 

Finansowanie 

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt dla jednego uczestnika oraz 

przewidywane koszty organizacyjne i programowe. Koszt wycieczki powinien być w miarę możliwości 

tak zaplanowany, aby umożliwić wyjazd uczniom całej klasy. 

2. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek, może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, a w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce, 

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

c) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

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

3. Rodzice uczniów niepełnoletnich/pełnoletni uczniowie, którzy zadeklarowali udział swego 

dziecka/swój udział w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia 

strat, jakie powstały z tego tytułu. 

4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik w ciągu 7 dni od jej zakończenia, określając sposób 

zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego. Rozliczenie zostaje 

przedstawione w terminie dwóch tygodni uczniom i ich rodzicom, jeżeli wycieczka była finansowana z 

ich środków. 

§9 

Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje  
        kierownik i opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły. 
 
2. Liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna 

a) wycieczka w miejscowości będącej siedzibą szkoły –  1 opiekun na klasę. 
b) wycieczka do innej miejscowości – 2 opiekunów na klasę/ grupę  
c) wycieczki na szlakach turystycznych powyżej 1000m n.p.m. - 1 opiekun na 10 uczniów 

+ przewodnik turystyczny 
 

d) wycieczki wysokogórskie  - 1 opiekun na 5 uczniów  + przewodnik turystyczny 
e) wycieczki rowerowe – 1 opiekun na 10 uczniów. 
f) wycieczki kajakowe – 1 opiekun na 7 uczniów. 

 



 
5. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników   o zasadach bezpieczeństwa i 
sposobie zachowania w razie  nieszczęśliwego wypadku.  
 
6. Na czas wycieczki organizator może wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 
 
7. Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi i innych 

niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. 

8. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnicy są informowani o zasadach poruszania się po 

drogach, szlakach, w autokarze, na peronach kolejowych, kąpieliskach i po lesie. 

10. Na każdą wycieczkę należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.  

11. Uczestnicy posiadają ubiór i  buty  odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych. 

12.Korzystanie z kąpielisk: 

a) liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczestników; 

b) uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych i pod kontrolą ratowników; 

c) uczestnicy wycieczek posługujący się sprzętem pływackim muszą posiadać kartę pływacką. 

 

§ 10 

Postanowienia szczególne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się organizowanie wycieczek jednodniowych. 

2. Opiekun przed wycieczką musi skontaktować się z odwiedzaną instytucją w celu sprawdzenia 
możliwości przyjścia z młodzieżą i dostosowania się do wymogów sanitarnych opracowanych przez tę 
instytucję. 

3. W trakcie wycieczek obowiązują zasady postępowania związane z wprowadzonym w kraju 
reżimem sanitarnym zgodnie ze wskazaniami GIS, MZ i MEN. 

4. W związku z sytuacją epidemiologiczną w wycieczce nie mogą uczestniczyć osoby, których stan 
zdrowia mógłby być zagrożeniem dla innych uczestników wycieczki -np. podwyższona temperatura i 
kaszel. W przypadku gdy kierownik wycieczki uzna, że sytuacja zdrowotna uczestnika może stanowić 
zagrożenie dla innych postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

 

 

 

 

 

 



§11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i 

zatwierdzone przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie statutu 

szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania 

w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) 

Rozporządzenie 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 2018 
r. poz. 1055) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające ,i' sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 
turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. ir sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1166) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru 
formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1476) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA WYCIECZKI 

 

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

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 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki.  

Kierownik wycieczki        Opiekunowie wycieczki  

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

    (imię i nazwisko oraz podpis)      2. ………………………………………… 

         3. ………………….….…………………. 

        4. ……………….……………………….. 

        5. ………………………………………… 

    (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

ZATWIERDZAM 

 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

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 
     

     

     



LISTA UCZESTNIKÓW ……………………… 

Lista uczestników ……………………………………………….…… , w terminie ……………..……………… 

 

Lp. 
Imię  

i nazwisko 

Data  

i miejsce 

urodzenia 

PESEL / Numer 

dokumentu 
Adres zamieszkania Oddział 

Telefon rodziców/ 

opiekunów 

prawnych 

Podpis 

rodzica/o

piekuna 

prawneg

o 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Kierownik:        ……………………………………………….……                                                                   Razem uczniów: 

Opiekunowie:    …….……………………………………….……      - dziewcząt: 

                        ……………………………………………….……      - chłopców: 

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

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

 

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

      



Zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich na uczestnictwo dziecka w wycieczce 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna  

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

(imię i nazwisko)                (klasa) 

w organizowanej przez szkołę wycieczce (imprezie), która odbędzie się w 

dniach…………………………………………………………………………………………………………….. 

Akceptuję regulamin wycieczki, jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojej córki/syna 

pozwala na uczestniczenie w niej. 

Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z 

udziałem w wycieczce. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i 

zobowiązuje się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie naruszenia przez niego 

regulaminu wycieczki lub przepisów statutu szkoły. 

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

        Miejscowość, data     czytelny podpis rodziców (opiekunów) 

 

 

Zgoda rodziców uczniów niepełnoletnich na uczestnictwo dziecka w wycieczce 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna  

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

(imię i nazwisko)                (klasa) 

w organizowanej przez szkołę wycieczce (imprezie), która odbędzie się w 

dniach…………………………………………………………………………………………………………….. 

Akceptuję regulamin wycieczki, jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojej córki/syna 

pozwala na uczestniczenie w niej. 

Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z 

udziałem w wycieczce. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i 

zobowiązuje się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie naruszenia przez niego 

regulaminu wycieczki lub przepisów statutu szkoły. 

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

        Miejscowość, data     czytelny podpis rodziców (opiekunów) 



OŚWIADCZENIE UCZNIA 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, ze zapoznałam(em) się z programem wycieczki, 
regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu oraz obowiązków 
ucznia wynikających ze statutu szkoły. 

W szczególności zobowiązuję się do wypełniania poleceń kierownika wycieczki, 
przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz bezwzględnego zakazu spożywania 
alkoholu i zażywania środków odurzających. 

………………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika wycieczki Podpis uczestnika wycieczki 

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   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   
 

 



REGULAMIN WYCIECZKI 

( do opracowania przez kierownika 
wycieczki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



……………………………………………………………………………   …………………………………………. 
Kierownik wycieczki        miejscowość, data 
 

…………………………………………………………………….…….. 
Stanowisko 
 
……………………………………………. 
telefon kontaktowy 

 

Komisariat Policji 

Toruń-Śródmieście 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI AUTOBUSU 

 

W związku z zaplanowanym na dzień ……………………………………wyjazdem na wycieczkę do 

………………………………………………….., zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu 

technicznego autobusu, jego wyposażenia, stanu trzeźwości kierującego oraz wymaganych 

przepisami dokumentów. 

Autobus podstawiony będzie w wyznaczonym punkcie kontroli:  

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

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Podpis kierownika wycieczki 

 

 

 

 

 

 

 


