
WARUNKI I SPOSÓB ORGANIZOWANIA PRZEZ 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W SUSZU 

KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 

 
Podstawa prawna: 

- 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. 

-  Art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  

   poz. 996 i 1000). 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu może organizować dla uczniów 

krajoznawstwo i turystykę. W tym zakresie może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.  

 Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;  

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.  

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.  

Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie wycieczek:  

1) przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia  

    programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,  

2) 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 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. 

Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Zgodę na 

zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 

Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię 

i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor 

szkoły.  

    Wycieczka może być zorganizowana przy liczebności klasy co najmniej 80 % stanu klasy.  



Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.  

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:  

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący  

     nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki 

    (dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów);  

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych  

    wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile  

    obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;  

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie  

     umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.  

Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w 

formie pisemnej.  

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki 

może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej 

kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.  

Kierownik wycieczki:  

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;  

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem  

    wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu  

    oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;  

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia  

    warunki do ich przestrzegania;  

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz  

    zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;  

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie  

    oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;  

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;  

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;  

10) dokonuje pisemnego podsumowania wycieczki, po jej zakończeniu, zawierającego ocenę    

      realizacji celów wycieczki i jej rozliczenie finansowe oraz informuje o tym rodziców –  

      dokument dołącza do karty wycieczki i wraz z listą uczniów oraz regulaminem przekazuje  

      do zespołu ds. wycieczek  

Opiekun wycieczki:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;  

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki  

    i przestrzegania jej regulaminu;  

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,  

    ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;  

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;  

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.  

Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki. 

Liczba opiekunów przewidziana na poszczególne wycieczki: 

1) wycieczka autokarowa – 1 opiekun na 15 uczniów; 

2) wycieczki przedmiotowe w Suszu – 1 opiekun na 30 uczniów; 



3) wycieczki piesze na terenie Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących   

    powyżej 1000 m n. p. m. - 1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny  

    (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia); 

4) wycieczki innymi środkami lokomocji np. przejazdy kolejowe - 1 opiekun na 10 uczniów; 

5) wycieczki rowerowe - 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia +  

    karta rowerowa); 

6) wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny 

    (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia); 

Uwagi dodatkowe: 

Kolumna pieszych do lat 10 jest obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla 

pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z 

niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej 

jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Kolumna jest obowiązana iść 

dwójkami lewą stroną drogi pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Ruch po 

jezdni kolumny w warunkach niedostatecznej widoczności jest zabroniony. 

1. Pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 

obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu, chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 

dla pieszych lub po chodniku. W związku                   z powyższym należy 

uświadamiać rodzicom powinność wyposażenia każdego dziecka                       

w elementy odblaskowe, w znaczny sposób podnoszące bezpieczeństwo na 

drodze. 

 

 

    



KARTA WYCIECZKI 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………. 

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

 Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

 Nazwa kraju 
1) 

/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 

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 dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki.  

 

        Kierownik wycieczki        Opiekunowie wycieczki  

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

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

3. …………………………………………….  

4. …………………………………………….  

5. …………………………………………….  

6. …………………………………………….  

         (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

 

 

ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora szkoły) 

  



Zgoda Rodziców na udział w wycieczce  

wraz z deklaracją znajomości i akceptacji harmonogramu i regulaminu wycieczki 

 

1) Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę w dniach  

 

………………………………… do …………………………………………………… 

 

oraz udział we wszystkich przewidzianych programem atrakcjach.     

2) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestniczenie w wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa 

w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu wycieczki oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych                      

z udziałem w wycieczce. 

3) Znam harmonogram oraz regulamin wycieczki i go akceptuję. 

 

 

Proszę wypełnić czytelnie (wypełnia Rodzic): 

telefon kontaktowy do rodziców............................................................................. 

miejsce zamieszkania.............................................................................................. 

nr legitymacji szkolnej……………………………………………………………. 

 

Uwagi Rodzica związane z udziałem w wycieczce:  

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

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

 

 

 

 

 

 

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

            data                     czytelny podpis rodzica  

  



Klauzula informacyjna przy wycieczkach szkolnych 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. gen. J. Bema w Suszu, 14-240 Susz, ul. Piastowska 5 

Inspektor ochrony danych:  e-mail: inspektorochronydanych@onet.pl                                  

Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia w wycieczce szkolnej oraz 

promowanie działań związanych z realizacją celów wycieczki poprzez upowszechnianie 

zdjęć oraz materiałów filmowych.                                          

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 

danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.                  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia                  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). 

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania wycieczki szkolnej,                   

a następnie zostaną przekazane do  archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na 

podstawie przepisów prawa. 

Zebrane dane mogą być przekazywane: organizatorom wycieczki szkolnej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia 

sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                  

z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania 

tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestnictwa ucznia w wycieczce. 

 

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

Imię i nazwisko ucznia                                                                                           Data i podpis rodzica 

      


