Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ
W WIELKICH DROGACH
Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia
bezpieczeństwa ich uczestnikom są:
1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – art. 22 ust. 1 (Dz.U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26,
poz. 113 i Nr 54, poz. 254),
2. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz.U. Nr 57, poz.358) w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
4. Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r. Nr XXXI/438/17 dotyczącej procedur
podejmowanych po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu,

I. Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki:
• wycieczki przedmiotowe,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
• imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,
• imprezy krajoznawczo-turystyczne,
• imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania,
II. Organizowanie przez szkołę wycieczek ma na celu w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•

poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii,
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz
umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
podnoszenie sprawności fizycznej,
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
kształcenie umiejętności koleżeńskiego współdziałania w grupie rówieśniczej,

III. Organizacja wycieczek
•
•
•

organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki
i bezpieczeństwa jej uczestnikom,
wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki,
dyrektor szkoły wydaje zgodę na wycieczkę oraz podpisuje kartę wycieczki,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie
i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy
uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp.,
organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań
oraz potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
i umiejętności specjalistycznych. Udział uczniów w wycieczkach odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody ich rodziców lub opiekunów
prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem
w niej ich dziecka,
koszty pobytu kierownika wycieczki oraz opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki,
rodzice uczniów wyjeżdżających na dłuższe wycieczki zobowiązani są poinformować
kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych
alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach,
kierownik oraz opiekunowie mogą podawać uczestnikom wycieczki lekarstwa zgodnie
z zaleceniami lekarza i za pisemną zgodą rodziców,
przed każdą dłuższą wycieczką wychowawca klasy ustala zasady korzystania
z telefonów komórkowych z rodzicami uczniów,
wyjścia poza teren szkoły podczas jednej lekcji należy udokumentować w zeszycie
wyjść ze szkoły,
osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są
kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup,
przed wyjściem lub wyjazdem należy przeprowadzić pogadankę na temat bezpiecznego
zachowania uczniów oraz zapoznać wszystkich uczniów z ogólnym regulaminem
wycieczki,
należy unikać wyjść w teren podczas mgły, burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz po
przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu,
każdy uczestnik wycieczki kilkudniowej musi zapoznać się z regulaminem wycieczki,
co potwierdza własnoręcznym podpisem,
razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych,
uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
w trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się tzw. „czasu wolnego”, a uczniowie
przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów,
jeżeli uczeń nie zgłosi się na wycieczkę musi zostać skreślony z listy uczestników przed
wyjazdem, a dyrektor szkoły powiadomiony o zmianie,

IV. Zachowanie uczestników wycieczki:
• uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej oraz
bezpieczeństwa swojego i współuczestników,
• uczniowie nie mogą oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
• zabronione jest używanie artykułów tytoniowych, e-papierosów, artykułów
alkoholowych oraz innych odurzających,

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

V. Dokumentacja wycieczki:
• karta wycieczki, imprezy lub wyjścia z listą uczestników,
• pisemna zgoda rodziców,
• program wycieczki w przypadku wycieczek kilkudniowych,
• dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych
wypadków (numer polisy),
• preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz
rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu (w przypadku wycieczek
zagranicznych oraz zielonych szkół).
Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Wielkich Drogach został zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 8 stycznia 2019 r.
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ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………..
z kl. …….. w organizowanej przez szkołę wycieczce do ………………………………….
w terminie ………………………….. .
Biorę pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje
dziecko wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki oraz oświadczam, że odbiorę je
na własny koszt przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego
typu imprezach. Córka/syn może także brać udział w zajęciach sportowych.
W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych
zabiegów medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w zaplanowanym programie wizyty.
Jestem świadomy, że w razie rezygnacji mojego dziecka z wycieczki wpłacone pieniądze nie
będą mi zwrócone.

................................................................
imię i nazwisko rodzica

............................................................
data i podpis rodzica

KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI
1. Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………..………………..
2. Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………..
3. PESEL……………………………………………………………………..…………….
4. Nr leg. szkolnej …………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania…………………………………………………………………..…
6. Telefon rodzica…………………………. komórkowy dziecka …….…………………
7. Zażywane leki (na stałe) ………………………..………………………………………
8. Uczulenia, alergie ……………………………………………………………………..
9. Przebyte choroby ……………………………………………………………………….
10. Inne informacje o dziecku ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
W przypadku choroby wyrażam zgodę na podawanie mojemu dziecku ………………………
lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza.
……….………………..
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Data i podpis rodziców

