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REGULAMIN 

WYCIECZEK SZKOLNYCH ORAZ ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH I POZALEKCYJNYCH 

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego 

z siedzibą w Cieszynie 

§ 1 

Podstawa prawna 

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 60) 

z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1290)  

2.  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)  

3.  Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 1516) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2014 poz. 

1150; Dz.U. 2018 poz. 1533)  

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U.2003 nr 6 poz.69) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1130; 

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408; Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)  

5.  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208 poz. 1241) z późniejszymi 

zmianami   

6.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi 

zmianami (dz.U.1997 nr 98 poz. 602) 

§ 2 

Definicja pojęć 

1.  Wycieczka szkolna – jedno lub kilkudniowy wyjazd, w którym biorą udział 

uczniowie oddziału lub kilku oddziałów, krajowy lub zagraniczny o charakterze 

krajoznawczo-edukacyjnoturystycznym.  

2.  Zajęcia pozaszkolne – zajęcia odbywające się w czasie zaplanowanych godzin 

lekcyjnych poza terenem szkoły ( w tym lekcje wychowania fizycznego 

odbywające się w obiektach sportowych poza budynkiem szkoły) lub 

wykraczające poza zaplanowany czas trwania zajęć lekcyjnych danego oddziału 

w danym dniu.  
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3.  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza nią po 

zaplanowanym czasie trwania zajęć lekcyjnych danego oddziału w danym dniu 

(np. w weekend, w godzinach popołudniowo- wieczornych). 

§ 3 

Cele i formy działalności turystycznej w szkole 

1.  Krajoznawstwo i turystyka są elementem statutowej działalności szkoły 

związanej z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych. Za realizację 

działalności krajoznawczej i turystyki odpowiedzialni są dyrektor i wszyscy 

nauczyciele szkoły.  

2.  Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

1) poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków, kultury i historii,  

2) poznawanie kultury i języka innych państw,  

3) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego,  

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym,  

5) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,  

6) podnoszenie sprawności fizycznej,  

7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  

8) przeciwdziałanie patologii społecznej  

9) integrowanie zespołu klasowego. 

3.  Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się 

w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli 

w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku 

przedmiotów 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

a także biwaki, turnieje itp.,  

3) wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział 

wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych  

4) wyjazdy uczniów do szkół partnerskich za granicę, w czasie których 

uczniowie realizują część programu wycieczki na terenie szkoły 

partnerskiej  w zespole międzynarodowym 
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§ 4 

Wycieczka szkolna 

1.  Organizacja wycieczek  

1) Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i wycieczki turystyki kwalifikowanej 

mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.  

2) Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

3) Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych.  

a) wychowawca oddziału lub nauczyciel przedmiotu zgłasza dyrektorowi 

chęć organizowania wycieczki nie później niż miesiąc przed jej 

terminem (w przypadku wycieczki przedmiotowej organizowanej 

w ramach jednego dnia zajęć lekcyjnych termin skraca się do 

tygodnia) 

b) przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić 

dyrektorowi jej plan w formie wypełnionej karty wycieczki:  

 wycieczka zagraniczna – 4 tygodnie przed planowanym 

terminem  

 wycieczki krajowe kilku dniowe – 2 tygodnie przed 

terminem 

 wycieczki jednodniowe – 1 tydzień przed terminem.  

4) Karta wycieczki obejmuje następujące elementy:   

a) rodzaj wycieczki,   

b) termin wycieczki,  

c) trasa wycieczki,  

d) środki lokomocji,  

e) zakwaterowanie i wyżywienie,  

f) proponowany kierownik i opiekunowie wycieczki,  

g) koszt i formy finansowania,  

h) regulamin wycieczki,  

i) harmonogram wycieczki.  

5) Kierownik wycieczki zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki ( w  

dzienniku elektronicznym) i uzyskania na karcie akceptacji planu i terminu 

wycieczki przez dyrektora.  

6) Do karty wycieczki kierownik zobowiązany jest dołączyć listę uczestników 

wycieczki, która powinna zawierać:   

a) nazwisko i imię uczestnika wycieczki,   

b) datę i miejsce urodzenia,   
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c) nr PESEL,    

d) adres zamieszkania,   

e) numer telefonu kontaktowego do rodziców / opiekunów,  

f) numer dokumentu tożsamości (w przypadku wycieczek 

zagranicznych).  

7) Obowiązkiem kierownika wycieczki zagranicznej jest skompletowanie 

następującej dokumentacji: 

a) zawiadomienie  o wycieczce / imprezie zagranicznej w celu uzyskania 

zgody Kuratorium Oświaty 

b) lista uczestników zawierająca dane jak w punkcie 6 

c) oświadczenie kierownika wycieczki lub opiekuna o znajomości języka 

obcego na poziomie umożliwiającym porozumienie się w krajach 

tranzytowych i kraju docelowym 

d) regulamin wycieczki (formularze do pobrania na stronie Kuratorium 

Śląskiego w Katowicach) 

e) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 

8) W przypadku wycieczki szkolnej, w której nie uczestniczą wszyscy 

uczniowie oddziału,  kierownik wycieczki zobowiązany jest do 

sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole i dostarczenia jej do 

dyspozycji dyrektora. Dyrektor decyduje o sposobie uczestnictwa 

w zajęciach przez uczniów nie biorących udziału w wycieczce.  

9) Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów ( załącznik nr 2).   

10) Dokumentacja wycieczki powinna być sporządzona w dwóch 

egzemplarzach, jeden pozostaje w szkole, drugi kierownik wycieczki 

zabiera ze sobą.  

11) Na prośbę rodziców kierownik wycieczki autokarowej powiadamia Sekcje 

Ruchu Drogowego Policji  o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę 

i godzinę wyjazdu, prosi o kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej 

kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Informację o zgłoszeniu 

kierowcy i autokaru do kontroli podaje do wiadomości rodziców 

uczestników wycieczki. 

2.  Finansowanie wycieczki 

1) Organizator zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi i uczestnikom 

ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane 

koszty organizacyjne i programowe.  

2) Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady 

Rodziców lub innych źródeł (np. ze środków przekazanych przez osoby 

fizyczne i prawne).  
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3) Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów.  

4) Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby wziąć 

udział w wycieczce mogą zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy 

o dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców.  

5) Rodzice, którzy zdeklarowali udział w wycieczce, a następnie deklarację 

wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego tytułu powstały.  

6) Kierownik wycieczki i opiekunowie nie  ponoszą kosztów udziału 

w wycieczce.  

7) Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką 

odpowiada kierownik wycieczki.  

8) Kierownik wycieczki po jej zakończeniu zobowiązany jest do jej rozliczenia. 

3.  Obowiązki opiekunów wycieczki.  

1) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki 

są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły, z 

wyjątkiem pobytu uczniów za granicą w ramach partnerskiej wymiany 

szkół, podczas którego w godzinach ustalonych przez szkołę partnerską 

opiekę i odpowiedzialność przejmują rodziny goszczące. Rodzice 

uczestników wymiany wyrażają pisemną zgodę na powyższe rozwiązanie.  

2) Spośród opiekunów wycieczki dyrektor wyznacza osobę będącą 

kierownikiem wycieczki.  

3) Do obowiązków kierownika należy:  

a) opracowanie planu i harmonogramu wycieczki,  

b) sporządzenie listy uczestników oraz gromadzenie oświadczeń 

rodziców wyrażających zgodę na udział dziecka w wycieczce, 

c) zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich jej uczestników,  

d) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki,  

e) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa, w 

szczególności w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście, 

poruszania się po drogach, poruszania się po górskich szlakach 

turystycznych, nad wodą, w lasach, w miejscach postoju itp.,  

f) określenie zadań opiekuna w czasie wycieczki,  

g) odpowiedzialność za apteczkę pierwszej pomocy,  

h) organizacja transportu, wyżywienia, noclegów uczestników,  

i) określenie i poinformowanie rodziców o czasie i miejscu zakończenia 

wycieczki. 

4) Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel, a po uzyskaniu zgody 

dyrektora, inna pełnoletnia osoba.  

5) Do obowiązków opiekunów należy :  

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,  
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b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w okresie realizacji 

programu,  

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez kierownika 

wycieczki,  

e) sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z każdego 

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

miejsca docelowego. 

§ 5 

Zajęcia pozaszkolne 

1.  Organizacja wyjścia na zajęcia poza szkołą 

1) Zajęcia pozaszkolne są inicjowane i realizowane w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych takie jak: wykłady akademickie, lekcje 

muzealne, zawody sportowe, udział w spektaklach teatralnych i seansach 

filmowych oraz lekcje wychowania fizycznego w obiektach sportowych 

poza terenem szkoły.   

2) Zajęcia te realizowane są w czasie planowanych zajęć szkolnych i mogą być 

organizowane w czasie całego roku szkolnego.  

3) Organizator zajęć pozaszkolnych ( nie dotyczy planowych lekcji 

wychowania fizycznego) nauczyciel zgłasza dyrektorowi chęć 

zorganizowania takich zajęć nie później niż tydzień przed ich terminem 

przedstawiając kartę wycieczki z e-dziennika.  

4) Karta wycieczki dla zajęć pozaszkolnych obejmuje następujące elementy:   

a) cel zajęć,   

b) termin zajęć,  

c) liczba uczestników,  

d) liczba opiekunów,  

e) środki lokomocji,  

f) oświadczenie kierownika i opiekunów,  

g) program zajęć.  

5) Organizator zajęć zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki dla 

zajęć pozaszkolnych i uzyskania na karcie akceptacji planu i terminu 

wyjścia przez dyrektora. Wyjątek stanowią zajęcia, które nie kolidują z 

zajęciami z innych przedmiotów przewidzianych w planie lekcji np. lekcje 

wychowania fizycznego organizowane poza budynkiem szkoły, wówczas 

organizator odnotowuje zajęcia w zeszycie wyjść.  
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6) Do karty wycieczki dla zajęć pozaszkolnych organizator zobowiązany jest 

dołączyć listę uczestników, która zawiera: nazwisko i imię uczestnika 

wycieczki, oddział 

7) W przypadku zajęć pozaszkolnych, w których nie uczestniczą wszyscy 

uczniowie oddziału, organizator zajęć zobowiązany jest do sporządzenia 

listy uczniów pozostających w szkole i dostarczenia jej do dyspozycji 

dyrektora. Dyrektor decyduje o sposobie uczestnictwa w zajęciach przez 

uczniów nie biorących udziału w wycieczce.  

8) Organizator dokumentację zostawia w szkole a kopię (drugi egzemplarz) 

listy uczestników zabiera ze sobą.   

9) Do obowiązków opiekunów należy:  

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,  

b) współdziałanie z organizatorem wyjścia w okresie realizacji 

programu,  

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez organizatora wyjścia,  

e) sprawdzanie stanu liczebnego grupy na początku i na końcu zajęć.  

§ 6 

Zajęcia wychowania fizycznego organizowane w wynajmowanych obiektach 

sportowych 

1.  Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie nie posiada 

żadnych własnych obiektów sportowych. W związku z tym wszystkie lekcje 

wychowania fizycznego (za wyjątkiem lekcji z tenisa stołowego) są realizowane 

poza szkołą. 

2.  Szkoła korzysta z następujących obiektów sportowych na terenie miasta 

Cieszyna: 

1) hala sportowa Uniwersytetu Śląskiego 

2) basen Uniwersytetu Śląskiego 

3) hala sportowa MOSiR-u 

4) stadion sportowy MOSiR-u 

5) kompleks sportowy „ Pod Wałką” 

6) lodowisko miejskie 

7) boiska wielofunkcyjne przy SP 5 

8) ścianka wspinaczkowa „ Strefa Wolności” 

9) Lasek Miejski 

10) trasy do jazdy na rolkach wzdłuż Olzy 
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3.  Wyjście ze szkoły na lekcje wychowania fizycznego nie niesie za sobą 

konieczności odnotowywania tego faktu w dokumentacji szkolnej, gdyż jest 

czynnością cykliczną, wynikającą z tygodniowego planu zajęć, realizowaną 

zgodnie z zawartymi przez szkołę umowami najmu obiektów sportowych. 

4.  Na wszelkie zajęcia odbywające się poza terenem szkoły, uczniowie wychodzą 

pod opieką nauczyciela. Po zakończeniu zajęć uczniowie wracają z nauczycielem 

do szkoły. 

5.  Uczniowie przed wyjściem ze szkoły na lekcję wf-u czekają na nauczyciela przed 

budynkiem (w przypadku złych warunków atmosferycznych w przestrzeni 

pomiędzy drzwiami wahadłowymi a głównymi). 

6.  Wszyscy uczniowie w drodze  na zajęcia wf-u (w czasie powrotu z zajęć), są 

zobowiązani do bezpiecznego zachowania, przestrzegania zasad kodeksu ruchu 

drogowego oraz zasad dobrego wychowania, a także do respektowania poleceń 

wydawanych przez nauczyciela. 

7.  Jeżeli lekcja wychowania fizycznego jest lekcją pierwszą w danym dniu, 

uczniowie spotykają się z nauczycielem bezpośrednio w miejscu, gdzie zajęcia 

wf-u będą realizowane. Nauczyciel prowadzący zajęcia każdorazowo informuje 

uczniów o miejscu spotkania poprzez e-dziennik, najpóźniej dzień przed.  

8.  W przypadku, kiedy lekcje wychowania fizycznego są zajęciami ostatnimi 

w danym dniu, uczniowie mogą bezpośrednio udać się do domu z miejsca ich 

zakończenia. 

9.  Obowiązek uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego (a więc również 

dojścia na zajęcia) dotyczy wszystkich uczniów, również tych zwolnionych 

w danym dniu z ćwiczenia. W uzasadnionych przypadkach (urazy ortopedyczne, 

zdarzenia losowe), po wyrażeniu zgody przez dyrekcję, uczeń może pozostać 

w szkole. W sytuacji takiej musi pozostawać pod opieką pracownika 

pedagogicznego szkoły. 

§ 7 

Zajęcia pozalekcyjne  

1.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych  

1) Zajęcia pozalekcyjne nie są częścią obowiązkowego programu szkolnego i 

mają charakter fakultatywny. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych 

jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Należą do nich mi.in 

wyjścia do kina, teatru w godzinach popołudniowo-wieczornych, zajęcia 

fakultatywne prowadzone w weekendy, wyjazdy na olimpiady i konkursy w 

weekend lub po lekcjach itp.  

2) Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane na terenie szkoły lub poza nią 

w czasie nie kolidującym z planowanymi zajęciami w szkole.   

3) Zajęcia te mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.  
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4) Organizator zajęć pozalekcyjnych (wychowawca oddziału, nauczyciel 

przedmiotu) zgłasza dyrektorowi chęć zorganizowania takich zajęć nie 

później niż tydzień przed ich terminem.  

5) Udział uczniów niepełnoletnich w zajęciach wymaga pisemnej zgody 

rodziców (opiekunów).  

6) Organizator sporządza listę uczestników i zabiera ją ze sobą oraz 

odnotowuje zajęcia w zeszycie wyjść.  

7) W przypadku wyjazdów na olimpiady i konkursy nauczyciel oddelegowany 

przez dyrektora do opieki nad uczniami  wypełnia kartę wycieczki.  

2.  Finansowanie zajęć pozalekcyjnych  

1) Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nimi kosztów.  

2) Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby wziąć 

udział w zajęciach pozalekcyjnych mogą zwrócić się za pośrednictwem 

wychowawcy o dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców.  

3) Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z zajęciami 

odpowiada ich organizator.  

3.  Obowiązki opiekunów zajęć.  

1) Organizatorem zajęć pozalekcyjnych może być każdy nauczyciel.  

2) Do obowiązków opiekunów należy :  

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,  

b) współdziałanie z organizatorem zajęć w okresie realizacji programu,  

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez organizatora zajęć,  

e) sprawdzanie stanu liczebnego grupy na początku i na końcu zajęć.  

§ 8 

Zasady bezpieczeństwa 

1.  Na czas wycieczki organizator może wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 

W przypadku wycieczki zagranicznej wykupienie dodatkowej polisy obejmującej 

zwrot kosztów leczenia za granicą jest konieczne.  

2.  W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, 

których stan zdrowia nie pozwala na realizację programu wycieczki. Deklaracje 

o stanie zdrowia wypełniają rodzice (załącznik nr 2) 

3.  Przy organizacji wycieczki i zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych należy 

przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów:  
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1) wycieczki poza miejscowość, w której znajduje się szkoła z wykorzystaniem 

środków transportu (autokar, samochód, kolej, samolot) – 1 opiekun na 15  

uczniów,  

2) wycieczki na terenie Cieszyna i najbliższych okolic, piesze lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej – 1 opiekun 

na 25 uczniów,  

3) wycieczki organizowane na terenach parków narodowych - zgodnie 

z przepisami obowiązującymi na terenie parku,  

4) wycieczki turystyki kwalifikowanej – zgodnie z przepisami o turystyce 

kwalifikowanej.  

4.  Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić ich doświadczenie i 

umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki 

transportu, sposób zorganizowania wycieczki. Dyrektor może ustalić inną niż 

zalecana liczbę opiekunów wycieczki.  

5.  Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki/zajęć pozaszkolnych korzystają z 

kąpielisk lub basenów powinni zapoznać się z regulaminami kąpieliska lub 

basenu, uzgodnić sposób korzystania z kierownikiem obiektu i zapewnić 

bezpieczeństwo uczestnikom   

6.  Opiekun grupy zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny przed wyruszeniem z 

każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do 

miejsca docelowego.  

7.  Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas 

śnieżycy, burzy i gołoledzi.  

8.  Zaginięcie:  

1) każdy z uczestników powinien znać – miejsce noclegu, trasę wycieczki, 

miejsce zbiórki, postoju, kolor szlaku turystycznego, docelowe schronisko 

itp.,  

2) w przypadku zaginięcia uczeń(uczniowie) bezwzględnie pozostają 

w miejscu zaginięcia,  

3) kierownik lub opiekun zawiadamia policję, dyrektora szkoły, rodziców, 

a jeśli zaginięcie nastąpiło w górach, zawiadamia GOPR.  

9.  Nieszczęśliwe wypadki: w sytuacji nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie 

udzielić pomocy wszystkim potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe 

służby, zawiadomić Dyrektora Szkoły oraz rodziny poszkodowanych. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1.  Wycieczka/ zajęcia pozaszkolne lub pozalekcyjne są częścią działalności 

dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W czasie jej trwania opiekunów i uczniów 

obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły oraz w Regulaminie wycieczek, 

zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.  
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2.  Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona 

przez niego osoba.  

3.  Szkoła nie organizuje wycieczek międzyoddziałowych, w których liczba 

uczestników jest niższa niż 75% z danego oddziału za wyjątkiem kilkudniowych 

wyjazdów zagranicznych.  

4.  Szkoła organizuje wyjazdy finansowane z zewnętrznych źródeł np. w ramach 

projektu Erasmus, podczas których obowiązują odrębne przepisy.  

5.  Jeżeli wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki nie zostaną 

spełnione, dyrektor może nie udzielić zgody na wycieczkę.  

6.  Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez 

kierownika wycieczki/ organizatora zajęć i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

7.  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce/zajęciach pozaszkolnych, zostają 

przydzieleni do innych oddziałów i uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. W razie 

wypadku uczestników wycieczki/zajęć stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

dydaktycznych.  

8.  Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami reguluje Statut 

Szkoły oraz przepisy wyższego rzędu.  

9.  Załącznikami niniejszego Regulaminu wycieczek, zajęć pozaszkolnych 

i pozalekcyjnych są:  

1) wzór regulaminu wycieczki/zajęć pozaszkolnych/zajęć pozalekcyjnych  

2) wzór oświadczenia rodziców i ucznia  

10.  Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r. 

 


