
REGULAMIN

WYCIECZEK SZKOLNYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

 im. gen. Mariusza Zaruskiego 

W GDYNI
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Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz 1943).
2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 z 1996r. poz.113 z
późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne (Dz. U. z 1997r.Nr 57, poz. 358). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. 
w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, poz. 1516, zmiany Dz. U. 2014
poz.1150). 
5. 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 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  lipca  2018  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki /Dz.U. z 2018, poz.1533/.



§ 1

Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 
b) poznawanie kultury i języka innych państw, 
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 
e) upowszechnianie  wśród  uczniów  zasad  ochrony  środowiska  naturalnego  oraz  wiedzy  o

składnikach  i  funkcjonowaniu  rodzimego  środowiska  przyrodniczego,  a  także  umiejętności
korzystania z zasobów przyrody

f) upowszechnianie  zdrowego  stylu  życia  i  aktywności  fizycznej  oraz  podnoszenie  sprawności
fizycznej

g) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie
h) przeciwdziałanie  zachowaniom  ryzykownym,  w  szczególności  w  ramach  profilaktyki

uniwersalnej
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3.   Krajoznawstwo i  turystyka  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.

4. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu
zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach
i  imprezach,  a  organizatorzy  tych  wycieczek  i  imprez  powinni  zapewnić  im  warunki  odpowiednie  do
specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

§ 2

Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 
a) wycieczek  przedmiotowych -  inicjowanych  i  realizowanych  przez  nauczycieli  w  celu

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 
b) 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,

c) 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

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1. Dyrektor  szkoły wyznacza kierownika i  opiekunów wycieczki  spośród pracowników pedagogicznych
szkoły. 
1.a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki

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, kierownik i opiekunowie wycieczki
są  obowiązani  posiadać  udokumentowane  przygotowanie  zapewniające  bezpieczną  realizację  programu
wycieczki.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień
trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
5. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora
szkoły.
6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich musi być nauczycielem. 
7.  Kierownikiem lub  opiekunem uczniów biorących  udział  w wycieczce  zagranicznej  może  być  osoba
znająca  język  obcy  w  stopniu  umożliwiającym  porozumienie  się  w  kraju  docelowym,  jak  również  
w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 

8. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, 
b) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz

informuje ich o celu i trasie wycieczki;
c) zapewnienie  warunków do pełnej  realizacji  programu i  regulaminu  wycieczki  oraz sprawowanie

nadzoru w tym zakresie, 
d)  zapoznanie  uczniów  i  opiekunów  wycieczki  z  zasadami  bezpieczeństwa  oraz  zapewnienie

warunków do ich przestrzegania
e) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia

opieki i bezpieczeństwa uczniom
f) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz

apteczkę pierwszej pomocy
g) organizowanie  i  nadzorowanie  transportu,  wyżywienia  i  noclegów  dla  uczniów  i  opiekunów

wycieczki 
h) przydzielenie opiekunowi osobowej opieki nad uczniami (lista uczestników)
i) dokonanie podziału zadań wśród uczniów,
j) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce, 
k) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
l) zapoznanie  opiekunów  z  aktualnymi  przepisami  organizacji  wycieczek,  w  tym  z  zasadami

bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego,
m) dokonanie  podsumowania,  oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  po  jej  zakończeniu  i

poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców
9. Obowiązkiem opiekuna jest:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,  sprawdzanie stanu liczbowego uczestników
przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu
do punktu docelowego,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom, 
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,



f) znajomość przepisów oświatowych oraz zasad ruchu drogowego. 
10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności

za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 
11.  Potwierdzeniem świadczenia pracy nauczyciela  poza szkołą jest  „Karta  wycieczki” podpisana przez
Dyrektora Szkoły.

§ 4

Zasady organizacji wycieczek

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa należy przestrzegać zasady – 
maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna: 

 podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 20,
 podczas wycieczek poza jej terenem – 15,
 podczas wycieczek w obszarze górskim – 10 (powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić tylko górscy 
 przewodnicy turystyczni),
 podczas wycieczek rowerowych -12,
 podczas spływów kajakowych i imprez żeglarskich z wykorzystaniem sprzętu wodnego – 5,
 podczas korzystania z akwenów wodnych – 15,
 podczas korzystania z komunikacji miejskiej -15.

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

3. Miejsce zbiórki uczniów (początek i koniec wycieczki) wyznacza kierownik wycieczki.

4.  Przed  wyruszeniem  na  wycieczkę  należy  zapoznać  jej  uczestników  z  regulaminem  i  zasadami
bezpieczeństwa. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem należy dołączyć do dokumentacji
wycieczki.

5. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
Co najmniej 3 dni przed planowanym terminem wycieczki należy zgłosić na policji prośbę o sprawdzenie
stanu technicznego pojazdu.

6.  Na  udział  dziecka  w  każdej  wycieczce  poza  obrębem  Witomina  wymagana  jest  pisemna  zgoda
rodzica/opiekuna prawnego (zał.3a).

7.  Udział  uczniów w wyjściach i  zajęciach  lekcyjnych na terenie  dzielnicy Witomino organizowanych  
w ramach statutowej działalności szkoły wymaga zgody ich rodziców/opiekunów prawnych (zał. 3). Każde
wyjście i zajęcia lekcyjne na terenie Witomina muszą być poświadczone wpisem do zeszytu znajdującego
się na portierni szkoły.

8.  Zabrania  się  prowadzenia  wycieczek podczas  burzy,  śnieżycy,  gołoledzi  lub innych niebezpiecznych
zjawisk atmosferycznych. 

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.



§ 5

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 
a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 
e) w czasie przejazdu autokarem do przestrzegania zakazu poruszania się po pojeździe, stawania na

siedzeniu,  wychylania  się  przez  okno,  zaśmiecania  pojazdu,  spożywania  produktów
żywnościowych  oraz  unikania  zachowań  mogących  stanowić  niebezpieczeństwo  dla  siebie  
i pozostałych uczestników, być zapiętym pasami bezpieczeństwa,

f) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
g) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
h) dbać o higienę i schludny wygląd,
i) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna, 
j) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień

i regulaminów tych obiektów,
k) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego zachowania i kultury, 
l) przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  zażywania  narkotyków  oraz  innych

środków odurzających.

§ 6

Finansowanie wycieczek

1. Plan  finansowy  musi  określać  ogólny  koszt  wycieczki,  koszt  jednego  uczestnika  wycieczki  oraz
przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2.  Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł
(ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów). 

3. Rodzice/opiekunowie  prawni  uczniów  biorących  udział  w  wycieczce  zobowiązani  są  do  pokrycia
związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł. 

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

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

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. 

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik i przedstawia je rodzicom podczas najbliższego zebrania.

9.  Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci
listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności
podmioty  gospodarcze  –  w  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  mogą  to  być  oświadczenia
o  poniesionym wydatku podpisane  przez  kierownika  wycieczki  oraz  wszystkich  opiekunów,  jednak
wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki. 

                                                                                  



                                                                                    
§ 7

Dokumentacja wycieczki

1.  Karta wycieczki z harmonogramem  wygenerowana z systemu Librus. 

2.  Lista uczestników wycieczki .
3.  Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce lub zawodach sportowych - załącznik nr 1a lub

1b.

4   Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 2.

5.  Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 3. 

6.  Umowa bezpłatnej opieki nad uczniami osoby niepozostającej w stosunku pracy ze szkołą – umowa  
o pracę wolontarystyczną - załącznik nr 4.

7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punktach 1,2,4 oraz 6 winna być złożona w sekretariacie
szkoły do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem. 

8.  Zatwierdzoną  kartę  wycieczki  kierownik  odbiera  w  sekretariacie  dzień  przed  terminem  wycieczki.
Ewentualne  braki  w  dokumentacji  wycieczki  kierownik  wycieczki  jest  zobowiązany  bezzwłocznie
uzupełnić.  

9.  Kierownik  wycieczki  może  zaktualizować  listę  uczestników  i  inną  dokumentację  wycieczki  po
zatwierdzeniu karty wycieczki. 

10.   Wycieczkę  zagraniczna  należy  zgłosić  najpóźniej  w  terminie  7  dniu  przed  jej  rozpoczęciem  do
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 8

 Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych mają
obowiązek brać udział w zajęciach z równoległą klasą lub z klasą wskazaną przez Dyrektora. 
2. Listę tych uczniów wychowawca pozostawia w pokoju nauczycielskim.

3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników. 

4.  W razie  wypadku  uczestników wycieczki  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  dotyczące  postępowania
 w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

5.  Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  i  zasad  przepisów  bezpieczeństwa,  będą
wyciągnięte  konsekwencje  zgodnie  z  kryteriami  ocen  zachowania  zawartych  w  Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.

6. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1-l regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. 



7.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  Kodeksu
Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  
w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

Gdynia, wrzesień 2022 r.

Opracował zespół ds. wycieczek:
Małgorzata Bergau-Jankowska
Anna Bogucka
Małgorzata Brochocka
Magdalena Kandzora
Joanna Murawska
Krzysztof Perkowski
Marzena Stecka
Justyna Wrześniowska-Choszcz
Dorota Wypych
Magdalena Zmorzyńska



Załącznik nr 1

CAŁOROCZNA  ZGODA  RODZICÓW/  OPIEKUNÓW  PRAWNYCH  NA  UDZIAŁ  DZIECKA  
W WYJŚCIACH I WYCIECZKACH PROWADZONYCH W TERENIE W RAMACH STATUTOWEJ
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………….

uczennicy/ucznia klasy ……………..………………..  w wyjściach, wycieczkach i zajęciach lekcyjnych  

w terenie organizowanych w ramach statutowej działalności szkoły w obrębie dzielnicy Witomino w roku

szkolnym ………………/ ……….…….. .

Gdynia, dnia ……………………….

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Uwaga!  Podpisy  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów  są  niezbędne  do  uczestnictwa  dziecka  w/w  wycieczce.  
W przypadku braku możliwości wyrażenia zgody i złożenia podpisu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów proszę uzupełnić
poniżej:

Oświadczam, że nie ma możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

…..
………………………………………..

                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 1a

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………..………………………….………………,
  (imię i nazwisko)

uczennicy/ucznia klasy ….., w wycieczce …………………………...., która odbędzie się ………………….

Oświadczam,  że  nie  ma  przeciwwskazań  lekarskich,  aby  syn/córka  uczestniczył/a  w  wycieczce.  Wyrażam  zgodę  na
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  Inne
istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 

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

Gdynia, dnia ………………………………..

………………………………………….. 
                podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Uwaga!  Podpisy  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów  są  niezbędne  do  uczestnictwa  dziecka  w/w  wycieczce.  
W przypadku braku możliwości wyrażenia zgody i złożenia podpisu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów proszę uzupełnić
poniżej:

Oświadczam, że nie ma możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

…..
………………………………………..

                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego
 

  



Załącznik nr 1b 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

                                   imię i nazwisko dziecka /klasa/data urodzenia

w zawodach sportowych (cyklu imprez) --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    wymienić dyscyplinę/y sportu 

które odbędą się w dniu (dniach/ roku szkolnym) ……………..………………………………..

………………………………………………………. w…………...…………………………..
          Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na
podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
          Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w
zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Wrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu               TAK/NIE*

………………………………     …………………………………   …………………………
                 miejscowość i data                            podpis rodzica/ców / opiekuna/ów          telefon kontaktowy

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

Przykładowy wzór regulaminu wycieczki.

Regulamin wycieczki 

Zachowanie  w  miejscach  publicznych  daje  świadectwo  kultury,  ma  wpływ  na
bezpieczeństwo własne i innych osób. 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób kulturalny. 
2. Stosować  się  do  poleceń,  zakazów  i  nakazów  wydawanych  przez  opiekunów  lub

przewodników. 
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
4. Przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego  i  zachowywać  ostrożność  na  ulicach

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Przestrzegać regulaminów i zasad zwiedzania obiektów zabytkowych. 
6. Stosować odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
7. Zachować punktualność.
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10.Bezwzględnie przestrzegać  zakazu  palenia papierosów, picia alkoholu,

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

O  wszelkich  zauważonych  nieprawidłowościach  oraz  w  przypadku  pojawienia  się
jakichkolwiek objawów chorobowych w czasie wycieczki należy natychmiast powiadomić
opiekuna.

Za cenne przedmioty zgubione lub zniszczone w czasie wycieczki opiekunowie nie ponoszą
odpowiedzialności.

Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają regulaminu i  zasad  bezpieczeństwa,
będą wyciągnięte  konsekwencje  zgodnie  z  kryteriami  ocen z zachowania zawartymi
w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania.  W  przypadku    naruszenia   przez   ucznia 
punktu 10.  zawiadamia   się   jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora szkoły oraz
policję.  Rodzice (prawni opiekunowie)  zobowiązani  są  do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. (Fakt wcześniejszego zabrania dziecka z wycieczki musi być
udokumentowany pisemnie).



Zapoznałem(am) się z regulaminem wycieczki i jej programem:

Lp. Podpis
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.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.



Załącznik nr 3
ROZLICZENIE

(wycieczki/imprezy) szkolnej do ............................................................................................................

zorganizowanej w dniu ....................................... przez ................................................................................... 

I. DOCHODY 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x  koszt wycieczki ............... = ................. zł
2. Inne wpłaty: ................................................................................................................           

Razem dochody .......................................... 

II. WYDATKI 
1. Koszt wynajmu autobusu: ................................ 

2. Koszt noclegu: ................................................ 

3. Koszt wyżywienia: ........................................... 

4. Bilety wstępu:  do teatru: ................................                                       
do kina: ...............................                                       
do muzeum: .........................                                       
inne: .................................. 

5.    Inne wydatki (.............) .................................             

  Razem wydatki.................................. 

III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika:      -           ................................ 

IV. Pozostała kwota w wysokości ................... zł      zostaje ................................ 

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

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

ORGANIZATOR (kierownik wycieczki i opiekunowie)

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

2. .................................................. 

3. ..........................................…

Rozliczenie przyjął:      

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



  (data i podpis przedstawiciela rodziców)

Załącznik nr 4 

UMOWA O PRACĘ WOLONTARYSTYCZNĄ

Zawarta w dniu ……………….…………………… w ………………………..………………………………………………………………. 
(data)  (miejscowość)

pomiędzy .………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
(wpisać nazwę i siedzibę firmy lub imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby)

zwany dalej Zleceniodawcą

a Panem/Panią ……………………………………………………………..………….………. zwanym dalej Wolontariuszem. 
(wpisać imię i nazwisko oraz adres)

§ 1.
Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 2.
Zleceniodawca zleca a Wolontariusz zobowiązuje się do: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

§ 3.
Wolontariusz wykonywać będzie pracę w okresie od …………………………….. do ………………………………….. 

§ 4.
1. Zleceniodawca  jest  obowiązany  do zwrotu wolontariuszowi  wydatków,  które  ten  poczynił  w celu  należytego

wykonania zlecenia
2. Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po przedłożeniu przez Wolontariusza stosownego rozliczenia.
3. Zleceniodawca może żądać od Wolontariusza dowodów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków.
4. Wolontariuszowi nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie.

§ 5.
1. Wolontariusz  może  wskazać  zastępcę  w  razie  swojej  choroby  lub  innej  niemożliwości  wykonania  niniejszej

umowy.
2. W takim wypadku ponosi odpowiedzialność za czynności swojego zastępcy, jak za swoje własne.

§ 6.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji w zakresie wykonywanego zlecenia
zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy.

§ 7.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

§ 8.
Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.
Spory  mogące  wynikać  na  tle  niniejszej  umowy strony poddają  rozstrzygnięciu  przez  sąd właściwy dla
Zleceniodawcy

§ 10.
 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdego ze stron.

Zleceniodawca Wolontariusz 

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


