REGULAMIN
ORGANIZACJI WYCIECZEK
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TYCHACH

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 ze zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.)
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1263 ze zm.),
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.
1260 ze zm.),
5) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1553 ze zm.),
6) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm.),
7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 nr 135 poz.1516 ze zm.; ostatnia zm.: Dz. U. z 2018 poz.1533)
1)
2)
3)
4)

§1
Postanowienia ogólne
1. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.
2. Krajoznawstwo i turystyka, zwane dalej wycieczkami, są integralną formą działalności
wychowawczej szkoły.
3. W organizowaniu wycieczek szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi
podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
4. Wycieczki 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.
5. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
6. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody
rodziców/prawnych opiekunów.
8. Dla wycieczki zagranicznej obowiązkowo zawiera się umowę ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
9. Wycieczka klasowa może być zorganizowana, jeżeli przynajmniej 80% uczniów
zadeklaruje w niej udział.
10. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę
wycieczki.
§2
Cele i formy wycieczek
1. Celem organizowania wycieczek jest:
1) poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii,
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2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy
o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także
umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie
sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki
uniwersalnej,
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach
(środki komunikacji publicznej, obiekty muzealne, obiekty przyrodnicze - parki
narodowe, lasy, kąpieliska i akweny wodne, tereny górskie).
2. Wycieczki mogą być organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli
w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym,
w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności
posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania
wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział
wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności
posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje
intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach
turystycznych,
3. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
§3
Kierownik i opiekunowie wycieczki
1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników
pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 2
ust. 2 pkt 3), kierownik i opiekunowie wycieczki muszą posiadać udokumentowane
przygotowanie i uprawnienia zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna
wycieczki.
5. Kierownik i opiekunowie wycieczki powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące
podczas wycieczek i bezwzględnie ich przestrzegać.
6. Kierownik i opiekunowie wycieczki potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie
wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo jej uczestników.
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§4
Zadania kierownika wycieczki
1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki,
2) wypełnienie karty wycieczki,
3) zapoznanie uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i opiekunów wycieczki
z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie
wycieczki,
4) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej
regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
5) zapoznanie uczestników i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnienie warunków do ich przestrzegania (w szczególności omówienie zasad
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach),
6) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom,
7) nadzór nad zaopatrzeniem uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt,
wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
8) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów
i opiekunów wycieczki,
9) podział zadań wśród uczestników,
10) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
11) zabezpieczenie powrotu uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn.
określenie i informowanie rodziców/prawnych opiekunów o czasie i miejscu
zakończenia wycieczki,
12) podsumowanie merytoryczne, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej
zakończeniu oraz informowanie o tym dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych
opiekunów,
13) informowanie dyrektora, inspektora B.H.P i Społecznego Inspektora Pracy
o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki.
2. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może odmówić zgody
na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który swoim zachowaniem może uniemożliwić
pełną realizację programu wycieczki.
§5
Zadania opiekunów wycieczki
Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
i przestrzegania jej regulaminu,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
5) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca
docelowego,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
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§6
Prawa i obowiązki uczniów - uczestników wycieczki
1. Uczniowie jako uczestnicy wycieczki mają prawo:
1) zgłaszać propozycje rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych
wycieczki,
2) brać udział w zajęciach przewidzianych w programie,
3) korzystać z pomocy kierownika i opiekunów wycieczki.
2. Uczniowie jako uczestnicy wycieczki mają obowiązek:
1) dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział
w wycieczce (dotyczy uczniów niepełnoletnich),
2) posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości,
3) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
4) posiadać strój uzależniony od charakteru wycieczki,
5) informować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz
stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych, które powinny znaleźć się w
wyposażeniu apteczki,
6) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów i przewodnika,
7) przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między
innymi:
a) stosowania urządzeń elektrycznych,
b) zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających,
c) zakazu oddalania się bez zgody opiekuna,
d) przestrzegania ciszy nocnej,
e) właściwego zachowania się na obszarach chronionych,
8) dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników
wyjazdu,
9) informować kierownika wycieczki o przypadkach złego samopoczucia,
ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych
problemach związanych z wycieczką.
3.
W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy
bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu
będą wyciągane
konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.
§7
Planowanie wycieczki
1.
2.
3.

Wychowawcy i nauczyciele zgłaszają chęć organizacji wycieczki klasowej
wicedyrektorowi szkoły do końca września danego roku szkolnego.
Na podstawie zgłoszeń wychowawców i nauczycieli wicedyrektor szkoły opracowuje
roczny plan wycieczek.
Plan ten zatwierdza dyrektor szkoły.
§8
Organizacja i dokumentacja wycieczek

1.

Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym
i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

1) celu wycieczki,
2) trasy,
3) zwiedzanych obiektów,
4) programu,
5) regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
Obowiązkiem kierownika i opiekunów wycieczki jest sprawdzenie stanu zdrowia
i umiejętności uczniów wymaganych podczas wycieczki.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki
o stanie zdrowia ucznia, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.
Na dokumentację wycieczki składają się:
1) karta wycieczki – załącznik nr 1,
2) lista uczestników wycieczki, zawierająca co najmniej:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) telefon rodzica lub rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
c) podpis ucznia potwierdzający jego zapoznanie się z regulaminem wycieczki,
3) pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w wycieczce – załącznik
nr 2,
4) regulamin wycieczki – załącznik nr 3,
5) rozliczenie finansowe wycieczki.
Fakt zapoznania się z regulaminem wycieczki uczeń potwierdza składając podpis na liście
uczestników wycieczki.
Dokumentację wycieczki, o której mowa w § 8, pkt. 1) i 2) należy złożyć dyrektorowi do
zatwierdzenia najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem.
Dokumentacja wycieczki powinna także zawierać zgody na przetwarzanie danych
osobowych (wykorzystania wizerunku) na potrzeby organizowanej wycieczki od
pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich
(załącznik nr 2).
Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony przez
niego wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.
Oryginały dokumentacji wycieczki pozostają w szkole, a kopie zabiera ze sobą kierownik
wycieczki.
Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych.
§9
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1.
2.

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są: kierownik
wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Opieka ich ma charakter ciągły.
Przy organizacji wycieczek należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów:
1) wycieczki autokarowe - 1 opiekun na 15 uczniów,
2) wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły - 1 opiekun na 30
uczniów,
3) wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne, korzystając ze środka
lokomocji poza miejscowość będącą siedzibą szkoły - 1 opiekun na 15 uczniów,
4) wycieczki piesze organizowane na terenach parków narodowych oraz na szlakach
turystycznych leżących powyżej 1000 m n.p.m. - 1 opiekun na 10 uczniów + górski
przewodnik turystyczny,
5) wycieczki innymi środkami lokomocji - 1 opiekun na 9 uczniów
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6) wycieczki rowerowe - 1 opiekun na 7 uczniów + karta rowerowa,
7) wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny.
Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program
zastępczy wycieczki, a w razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych
(burza, śnieżyca, gołoledź), wycieczkę należy odwołać.
Kierownik wycieczki i opiekunowie wycieczki zobowiązani są sprawdzać stan liczbowy
uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu
oraz po przybyciu do punktu docelowego.
Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć uczniów o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach.
Podczas podróży należy stosować się do przepisów określonych przez przewoźnika.
W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników
wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków
w szkole.
Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w programie wycieczki
miejscu.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

§ 10
Wycieczki zagraniczne
1. Szkoła może organizować wycieczki
zagraniczne w formach, o których mowa
w §3 ust. 1.
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu
(załącznik nr 4) organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zagranicznej powinien
znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach
tranzytowych i kraju docelowym.
4. Dokumentacja wycieczki zagranicznej zawiera elementy określone w § 8 ust.4. W skład
dokumentacji wycieczki wchodzi także polisa ubezpieczenia uczestników wycieczki.
5. Kompletną dokumentację wycieczki zagranicznej należy złożyć u wicedyrektora
najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły i zawiadamia
organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny przynajmniej na 14 dni przed
planowanym terminem wyjazdu przekazując kartę wycieczki.
§ 11
Finansowanie i rozliczenie kosztów wycieczki
1.
2.

3.
4.
5.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do
pokrycia związanych z nią kosztów przed rozpoczęciem wycieczki.
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka
w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie
powstały z tego tytułu.
Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.
Za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada
kierownik wycieczki.
W czasie wycieczki uczestnicy zbierają wszelką dokumentację dotyczącą wydatków.
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Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia wycieczki.
Dowodami finansowymi są:
1) listy wpłat,
2) rachunki,
3) faktury,
4) bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze,
5) a w uzasadnionych wypadkach - oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane
przez kierownika wycieczki i opiekunów z tym, że wydatki tego typu nie mogą
przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.
8. Rozliczenie wycieczki przed finansującymi wycieczkę powinno nastąpić w terminie do
2 tygodni od dnia jej zakończenia z wyjątkiem wycieczek zagranicznych, gdzie może
obowiązywać dłuższy okres rozliczenia.
9. Rozliczenie wycieczki powinno być przechowywane przez kierownika wycieczki do 30dni licząc od dnia zakończenia wycieczki.

6.
7.

§ 13
Zakończenie wycieczki
Zakończenie wycieczki odbywa się w miejscu wyznaczonym w programie wycieczki.
§ 14
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.
Dyrektor może tymczasowo przydzielić uczniów do innego oddziału.
Lista uczniów biorących udział w zawodach sportowych organizowanych poza
terenem szkoły musi być podpisana przez dyrektora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie inne
przepisy stanowiące prawo.
Integralną częścią regulaminu są załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 karta wycieczki
 zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia
w wycieczce
 regulamin wycieczki
 zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
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Załącznik nr 1
KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres szkoły/placówki: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cel wycieczki:

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

.......................................................................................................................................................
Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin:

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

Numer telefonu kierownika wycieczki: ........................................................................................
Liczba uczniów:
Klasa:

..........

w tym uczniów niepełnosprawnych:

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

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

Liczba opiekunów wycieczki: .....................................................................................................
Środek transportu: .......................................................................................................................
PROGRAM WYCIECZKI
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

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Kierownik wycieczki

dotyczących zasad bezpieczeństwa na

Opiekunowie wycieczki

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

1. ..........................................................

(imię, nazwisko oraz podpis)

2. ..........................................................
(imiona, nazwiska oraz podpisy)
ZATWIERDZAM

...............................................................................
(data i podpis dyrektora szkoły/placówki)
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Załącznik nr 2
ZGODA
RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ UCZNIA
W WYCIECZCE

..................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

..............................................................................................................................
(adres)

...............................................
(telefon)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział córki/syna* ...............................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
w wycieczce do ..................................................................................................................
która odbędzie się w dniu/dniach* .....................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a
w wycieczce. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać
organizatorowi
wycieczki...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na przetwarzanie danych
osobowych
(wykorzystania wizerunku) na potrzeby organizowanej wycieczki.

.................................................
data

.....................................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna) ucznia

*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
REGULAMIN WYCIECZKI
(przykład do modyfikacji)
Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.
3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika
wycieczki.
6. Zachowywania się w kulturalny sposób.
7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich
problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
9. Utrzymania porządku we wszystkich miejscach przebywania.
10. Przestrzegania regulaminu.
W czasie wycieczki zabrania się:
1. Oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
2. Narażania na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
3. Palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.
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Załącznik nr 4
ZAWIADOMIENIE O WYCIECZCE ZAGRANICZNEJ ORGANU
PROWADZĄCEGO I ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY
………………, ………………………..………..
(miejscowość, data)
…………………………………………………………..
(pieczątka adresowa szkoły/zespołu szkół/placówki)

Śląski Kurator Oświaty
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Informacja o organizacji wycieczki za granicą
Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w

sprawie

warunków

i

sposobu

organizowania

przez

z 8 listopada 2001 r.

publiczne

przedszkola,

szkoły

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001r., nr 135, poz. 1516 ze zm. ) informuję,
że w okresie od …………. do ……….. 20….r. szkoła/placówka ………………………………….
(nazwa szkoły, placówki organizatora wycieczki)

organizuje

wycieczkę

za

granicą

dla

uczniów

szkoły…………………………………………..
( nazwa szkoły/ placówki )

Jednocześnie oświadczam, że kierownik wycieczki1 lub jeden z opiekunów wycieczki
poziomie

umożliwiającym

porozumiewanie

się

w

krajach

tranzytowych

i

1

zna język obcy na

kraju

docelowym,

a szkoła zawarła umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz
osób

biorących

udział

w

wycieczce

(jeżeli

obowiązek

zawarcia

takiej

umowy

nie

wynika

z odrębnych przepisów proszę wskazać te przepisy). Karta wycieczki została zatwierdzona przez dyrektora
………………………………………………………......................................................
( nazwa szkoły/ placówki/ szkoły/placówki w zespole szkół/placówek)

w dniu ………………………………............................................................................... .
Potwierdzenie zgłoszenia proszę wysłać na adres szkoły/ odbiorę osobiście 1

……………………………
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły
Adnotacja organu nadzoru pedagogicznego/prowadzącego
1

podkreślić właściwe
Załączniki:
1.Karta wycieczki ( bez listy uczestników i osób biorących udział w wycieczce, zgód rodziców)
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