
 
 
 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG WYCIECZEK I SPACERÓW 
 
 
 

 
 

ZASADY OGÓLNE 
1. Szkoła organizuje spacery i wycieczki. 

1) Przez spacery rozumie się wyjście z uczniami poza teren Szkoły celem: 
a) urozmaicenia pobytu uczniów na powietrzu; 
b) okolicznościowego poszerzania ich spostrzeżeń i doświadczeń w zetknięciu z nieco odmiennym 

otoczeniem; 
2) Przez wycieczki rozumie się: 

a) wyjście/wyjazd uczniów poza teren Szkoły w celu rekreacyjnym lub poznawczym; 
b) rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników. 

3) Spacery i wycieczki mogą odbywać się: 
a) z wyłącznym udziałem uczniów; 
b) z udziałem uczniów i ich rodziców/opiekunów. 

4) Spacery i wycieczki mogą być organizowane: 
a)  w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
b) z wykorzystaniem pozostałego czasu pobytu dziecka w Szkole; 
c) w godzinach popołudniowych i w czasie weekendu. 

5) Uczestnicy wycieczek to:  
a) uczniów wszystkich klas;  
b) opiekunowie według obowiązujących przepisów; 
c) rodzice/opiekunowie. 

 

WYCIECZKI 
1) W zorganizowaniu wycieczki Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których 

przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 
2) Organizowanie przez Szkołę wycieczek ma na celu w szczególności:  

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;  
c) wspomaganie rodziny w procesie wychowania; 
d) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 

zasobów przyrody; 
e) podnoszenie sprawności fizycznej; 
f) poprawę stanu zdrowia uczniów; 
g) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;  
h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;  
i) rekreację ruchową będącą formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił 

psychofizycznych. 
3) Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego 
programu wychowawczo-dydaktycznego, w ramach różnych obszarów edukacyjnych; 

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 
kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; 

c) imprezy wyjazdowe – rekreacyjne lub związane z realizacją programu wychowawczo-dydaktycznego. 
4) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  
5) Zależnie od celu i czasu trwania wycieczki wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator lub 

rodzice/opiekunowie dziecka. 
6) Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga zgody ich rodziców/opiekunów – załącznik 1 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG WYCIECZEK  
7) Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie 

informuje się uczniów/rodziców o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i 
regulaminie.  

8) Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez Szkoła, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika 
oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor Szkoły. 

9) Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych Szkoły o 
kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.  

10) Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:  



a) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy;  
b) opracowuje regulamin wycieczki lub imprezy ze szczególnym uwzględnieniem warunków zapewniających 

bezpieczeństwo jej uczestników; 
c) zapoznaje z programem, harmonogramem i regulaminem wszystkich uczestników, aby ich obserwacje i 

działania były świadome; 
d) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór 

w tym zakresie; 
e) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania; 
f) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom wycieczki lub imprezy; 
g) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; 
h) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników;  
i) dokonuje podziału zadań wśród uczestników;  
j) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;  
k) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu; 
l) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom;  
m) nie dopuszcza do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 

zdrowia i życia. 
11) Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły, inna 

pełnoletnia osoba.  
12) Opiekun w szczególności:  

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;  
b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy; 
c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa;  
d) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.  

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS ORGANIZACJI I PRZEBIEGU WYCIECZEK I IMPREZ 
13) Przygotowanie wycieczki/imprezy wymaga 

a) Szczegółowego określenia: 

 terminu, miejsca oraz czasu trwania; 

 programu wycieczki, imprezy 

 celów edukacyjnych, wychowawczych lub rekreacyjnych; 
b) poinformowania rodziców/prawnych opiekunów uczniów o planowanej wycieczce, imprezie; 
c) poinformowania rodziców/uczniów o celu i przebiegu wycieczki, imprezy. 
d) przygotowania, przekazania i skompletowanie przez wychowawców pisemnego oświadczenia rodzicom -

załącznik 1;  
e) wyznaczenia opiekunów uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia osób 

powierzonych opiece, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 
odbywać; 

f) przygotowania merytorycznego uczniów do wycieczki przez:  

 realizowanie tematu kompleksowego związanego z celem wycieczki; 

 przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;  

 omówienie zasad zachowania w miejscach publicznych; 

 zaangażowanie uczniów w czynny udział w przygotowaniach do wycieczki;  

 wdrożenie uczniów do bezwzględnego reagowania na umówione sygnały np. podczas zbiórek. 
g) Zapewnienia bezpiecznego środka lokomocji w przypadku wycieczek wyjazdowych. 

 

PRZEBIEG WYCIECZKI/IMPREZY: 
14) Wycieczka piesza: 

a) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,  
b) uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych; 

uczestnicy nieposiadający ubioru zapewniającego bezpieczeństwo udziału w wycieczce nie mogą w niej 
uczestniczyć; 

c) w mieście i poza nim należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego; 
d) w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub 

krajobrazowych – wyłącznie po wyznaczonych trasach lub ścieżkach);  
e) opiekun powinien dokładnie znać trasę docelową; 
f) przed wyruszeniem sprzed Szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się 

ulicach, drogach , w parku czy w lesie. 
15) Wycieczka autokarowa: 

a) liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 
b) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);  
c) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;  
d) autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz uczniów”;  



e) kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie 
sprawności technicznej autokaru;  

f) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;  
g) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczniów;  
h) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie uczniów w czasie jazdy (uczniów nie mogą chodzić po 

autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.). 
16) Opiekun w czasie wycieczki/imprezy: 

a) odpowiada za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas wycieczki/imprezy;  
b) sprawuje nieustannie opiekę nad uczestnikami wycieczki/imprezy; 
c) systematycznie sprawdza stan liczebny w czasie wycieczki, a w szczególności przed opuszczeniem 

pomieszczeń, pojazdu, wewnątrz pojazdu itp. 
d) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa;  
e) zwraca uwagę na właściwe zachowanie się szczególnie w czasie oczekiwania na pojazd i w czasie 

przejazdu; 
f) nadzoruje i pomaga wykonać zadania powierzone uczniom; 
g) stosuje atrakcyjne formy przekazywania wiedzy;  
h) dba o aktywne spędzanie czasu; 
i) dba o właściwą atmosferę wycieczki; 
j) dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą;  
k) nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego;  
l) przestrzega wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny 

nastrój, które wpływają na doznania psychiczne i estetyczne; 
m) dba o właściwy ubiór uczniów w zależności od warunków atmosferycznych;  
n) zapewnia właściwą organizację tak, by osiągnąć zamierzone cele edukacyjne. 

17) Uczeń w czasie wycieczki/imprezy: 
a) uczestniczy w programie wycieczki poznając nowe środowisko, wykorzystując swoje umiejętności, 

sprawność fizyczną, talenty, zainteresowania, bogacąc swoją wiedzę i sprawności; 
b) wspólnie dba o radosną i miłą atmosferę;  
c) bierze czynny udział w przygotowaniach do wycieczki; 
d) przestrzega zawartych umów z opiekunami; 
e) sygnalizuje wszelkie dolegliwości np. chorobę lokomocyjną; 
f) reaguje na umówione sygnały np. podczas zbiórek;  
g) nie oddala się bez zgody opiekuna;  
h) sygnalizuje potrzeby fizjologiczne; 
i) przestrzega zasad prawidłowego zachowania się w różnym środowisku np. nie dotykają eksponatów w 

muzeum, nie zrywa roślin w ogrodzie botanicznym; 
j) życzliwie i kulturalnie odnosi się do opiekunów, kolegów i poznanych osób; 
k) pamięta o zachowaniu porządku. 

18) Uczestnikami wycieczki/imprezy nie mogą być uczniowie: 
a) w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie; 
b) które nie potrafią podporządkować się zasadom wychowawczym np. reagowanie na umówione sygnały 

podczas zbiórek. 
19) Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: 

a) opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem 
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

b) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi; 
c) zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokiego napięcia, 

spożywania różnego rodzaju owoców, co, do których nie ma pewności, że są jadalne; 
d) po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg 

ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi; 
e) w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej potrzebującym 

i niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne. Zawiadomić rodzinę i dyrektora Szkoły. 
20) Każdorazowo wychowawcy mają obowiązek omówić z uczniami zasady obowiązujące na wycieczce. 
21) Podsumowanie wycieczki: Zorganizowanie zajęć, konkursów, pogadanek, wystaw fotograficznych itp. 

wykorzystujących i prezentujących przeżycia, wrażenia, wartości edukacyjne zdobyte podczas wycieczki/ 
imprezy. 

 

SPACERY 

22) Spacery organizowane są przez nauczycieli klas. 
23) Organizowanie przez Szkołę spacerów ma na celu w szczególności 

a) odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, obiektów przyrodniczych itp. w celach 
poznawczych/edukacyjnych; 

b) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 
zasobów przyrody;  

c) podnoszenie sprawności fizycznej;  



d) poprawę stanu zdrowia uczniów;  
e) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;  
f) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;  
g) rekreację ruchową, będącą formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił 

psychofizycznych; 
h) urozmaicenie form pobytu na powietrzu. 

24) Spacery organizowane są wyłącznie w najbliższej okolicy Szkoły. 
25) Opiekunem na spacerze dla jednej klasy jest, co najmniej dwu opiekunów. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPACERÓW 
26) Przygotowanie i przebieg spaceru: 

a) poinformowanie uczniów o celu i przebiegu spaceru, ewentualnych obserwacjach, zbieraniu eksponatów 
przyrodniczych itp. 

b) przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;  
c) omówienie zasad zachowania w miejscach publicznych; 
d) wdrożenie uczniów do bezwzględnego reagowania na umówione sygnały np. podczas zbiórek. 

27) W czasie spaceru można zapewnić uczniom, czas na zabawę w odkrytym terenie (polana, łąka, park itp.). 
28) W przypadku opisanym powyżej po przybyciu na miejsce należy oznaczyć teren wyznaczony do zabawy np. 

skakankami, taśmami itp.  
29) Opiekun w czasie spaceru: 

a) odpowiada za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki; 
b) sprawuje nieustannie opiekę nad uczestnikami; 
c) systematycznie sprawdza stan liczebny uczniów; 
d) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa; 
e) nadzoruje i pomaga wykonać zadania powierzone uczniom; 
f) stosuje atrakcyjne formy przekazywania wiedzy; 
g) dba o aktywne spędzanie czasu;  
h) dba o właściwą atmosferę spaceru; 
i) dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą; 
j) nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego;  
k) przestrzega reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na 

doznania psychiczne i estetyczne; 
l) dba o właściwy ubiór uczniów w zależności od warunków atmosferycznych;  
m) zapewnia właściwą organizację tak, by osiągnąć zamierzone cele edukacyjne; 

30) Uczeń w czasie spaceru 
a) uczestniczy w nim poznając nowe środowisko, wykorzystując swoje umiejętności, sprawność fizyczną, 

talenty, zainteresowania, bogacąc swoją wiedzę i sprawności; 
b) wspólnie dba o radosną i miłą atmosferę;  
c) przestrzega zawartych umów z opiekunami; 
d) sygnalizuje wszelkie dolegliwości;  
e) reaguje na umówione sygnały np. podczas zbiórek;  
f) nie oddala się bez zgody wychowawcy;  
g) sygnalizuje potrzeby fizjologiczne; 
h) przestrzega zasad prawidłowego zachowania się w różnym środowisku;  
i) życzliwie i kulturalnie odnosi się do opiekunów, kolegów;  
j) pamięta o zachowaniu porządku.  

 

 


