Załącznik do zarządzenia nr 2 dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego
w Warszawie, ul. Hoża 88 z dnia 5 stycznia 2022 r.

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, ul. Hoża 88.

§1
Zasady ogólne
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
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 dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz 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 formie:
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli
w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
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
– zwanych dalej „wycieczkami”.
Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie
pisemnej.
Wychowawca oddziału w porozumieniu z dyrektorem szkoły dokonuje wyboru miejsca
i programu wyboru wyjazdu integracyjnego. W przypadku kolejnych wyjazdów wyboru
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

organizatora i miejsca dokonuje wychowawca wraz z rodzicami i uczniami danego
oddziału w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników
pedagogicznych szkoły. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej
jeden z nich powinien być nauczycielem.
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, o której mowa
w § 1 ust. 3 pkt 3, 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 podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej
zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców w formie pisemnej
w terminie 14 dni po zakończeniu wycieczki.
Karta wycieczki zawiera imię i nazwisko ucznia biorącego udział w wycieczce, telefon
rodzica lub rodziców ucznia.
Kartę wycieczki organizowanej w Polsce zatwierdza dyrektor szkoły co najmniej 7 dni
przed terminem realizacji wycieczki, kartę wycieczki organizowanej za granicą
zatwierdza dyrektor szkoły co najmniej 37 dni przed terminem realizacji wycieczki.
Wzór karty wycieczki jest określony w odrębnych przepisach.
Umowę z organizatorem podpisuje dyrektor szkoły po wcześniejszym zaakceptowaniu jej
zapisów przez przedstawiciela rodziców uczniów uczestników wycieczki.
W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
1) dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki;
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;
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3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy
na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju
docelowym.
16. W przypadku zorganizowanej przez szkołę wycieczki międzyoddziałowej nauczyciel –
organizator wycieczki – wyznacza dzień i godzinę zgłoszenia ogłaszając ją w dzienniku
elektronicznym. Rodzic lub uczeń wysyła wiadomość ze zgłoszeniem w dzienniku
elektronicznym bezpośrednio do organizatora. Komisja w składzie: główny organizator
i dwóch innych nauczycieli IX Liceum ustala listę osób zakwalifikowanych do udziału
w wycieczce międzyoddziałowej biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) w wycieczce może brać udział maksymalnie siedem osób z jednego oddziału –
w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na wyjazd większej
liczby uczniów jednego oddziału;
2) ze względu na konieczność uzupełnienia przez ucznia materiału realizowanego
na lekcjach, które odbywały się podczas jego nieobecności konieczna jest zgoda
wychowawcy (w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danym oddziale);
3) ocena sprawności fizycznej kandydata pod kątem realizacji programu wycieczki;
4) ocena zachowania;
5) w wycieczce tematycznej możliwe jest również zastosowanie dodatkowego kryterium
np. wykonanie pracy przez ucznia na temat związany z planowanym wyjazdem,
sprawdzającej zainteresowania kandydata.
17. Komisja sporządza protokół z rekrutacji wraz z listą osób zakwalifikowanych, w którym
tworzy również listę osób rezerwowych. Protokół ten jest przechowywany
w sekretariacie szkoły.
18. Podczas obozu zimowego ze szkoleniem narciarskim/snowboardowym opiekę nad
uczniami sprawuje co najmniej 2 nauczycieli na oddział.
19. Jeżeli w trakcie wycieczki przewiduje się kąpiele w akwenach, to jest podczas tych
kąpieli poza opiekunami konieczna obecność ratownika wodnego posiadającego
aktualnie wymagane uprawnienia do pracy z młodzieżą.
§2
Obowiązki uczestników wycieczki.
Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
1) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;
2) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu np. chorobie
lokomocyjnej;
3) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
4) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy;
5) dbać o higienę i schludny wygląd;
6) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania;
7) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać
postanowień i regulaminów tych obiektów;
8) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
innych środków odurzających.
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§3
Finansowanie wycieczek.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki oraz koszt jednego uczestnika
wycieczki.
Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków rady rodziców lub
innych źródeł np.: ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających
oświatę oraz od sponsorów.
Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych
z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce może być sfinansowany z innych źródeł.
Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację
tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
z nią związanych i dokonuje rozliczenia kosztów wycieczki.
§4
Dokumentacja wycieczki.

1.

2.
3.

Dokumentacja wycieczki zawiera:
1) kartę wycieczki;
2) dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki podpisane przez dyrektora szkoły;
3) zasady zachowania się uczniów podczas wycieczki wraz z ich podpisami – załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu;
4) pisemną zgodę rodziców uczniów – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
5) rozliczenie finansowe wycieczki sporządzone po jej zakończeniu.
Dokumentacja wycieczki, o której mowa w ustępie 1 punktach 1 – 4 winna być złożona
do zatwierdzenia w terminie minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem.
Rozliczenie finansowe wycieczki sporządzone po jej zakończeniu powinno być złożone
w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni po jej zakończeniu.
§5
Postanowienia końcowe.

1.
2.

3.
4.

Wycieczka danego oddziału może odbyć się pod warunkiem uczestnictwa minimum 85%
uczniów oddziału.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce danego oddziału organizowanej w dniach
zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z równoległym oddziałem
wskazanym przez dyrektora; listę tych uczniów wychowawca przekazuje wychowawcy
tego oddziału.
Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej
uczestników.
W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
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5.

6.

7.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami oceny
zachowania zawartych w statucie szkoły.
W przypadku naruszenia przez ucznia obowiązków uczestnika wycieczki określonych
w § 2 punkcie 9 niniejszego regulaminu oraz w szczególnej sytuacji zdrowotnej ucznia,
zawiadamia się jego rodziców, wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły. Rodzice
zobowiązani są do natychmiastowego odebrania ucznia z wycieczki.
Za szkody materialne wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność
finansową ponoszą jego rodzice.
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Załącznik nr 1
Zasady zachowania uczniów podczas wycieczki szkolnej.
Uczeń w miejscach publicznych reprezentuje szkołę, jego zachowanie ma wpływ
na bezpieczeństwo innych osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów
i 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,
5) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
6) traktować z należytym szacunkiem odwiedzane miejsca i obiekty zabytkowe,
7) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,
8) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem
i przestrzegać godzin ciszy nocnej,
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.
Podpisy uczestników:
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Załącznik nr 2

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

w wycieczce szkolnej do (trasa wycieczki)
……………………………………………………………………………………….
w terminie: …………………………………………………………………………

……………………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica)
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