
Załącznik Nr 7
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

REGULAMIN WYCIECZKI (IMPREZY)

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku (Dz. U. z
2018r. poz. 1055) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

2. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 poz.1393 z późn. zm., tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 454) w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002
roku (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.
1166)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych
szkołach i placówkach.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przy  organizacji  wycieczek lub  imprez poza placówką liczbę  opiekunów oraz
sposób zorganizowania  opieki  ustala  się  uwzględniając wiek,  stopień rozwoju
psychofizycznego,  stan  zdrowia  i  ewentualną  niepełnosprawność  osób
powierzonych opiece placówki oraz warunki w jakich będą się one odbywać.

1a.  Formy  organizowania  krajoznawstwa i  turystyki  w  rozumieniu  rozporządzenia
wymienionego w ust.1.

2. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez placówkę, listę uczestników,
imię  i  nazwisko  kierownika  imprezy,  liczbę  opiekunów,  grafik  dyżurów  
w imprezach wielodniowych, grafik pracy opiekunów specjalistów (WOPR, GOPR
i in.)  zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor placówki.

3. Dyrektor  placówki  wyznacza  kierownika  wycieczki  lub  imprezy  spośród
pracowników pedagogicznych placówki.

4. Kierownik wycieczki lub imprezy :
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) zapoznaje wszystkich uczestników z regulaminem obowiązującym podczas  

trwania wycieczki lub imprezy oraz z regulaminami , które należy przestrzegać
w czasie imprezy (kąpieliska, szlak turystyczny, urządzenia turystyczne, parki
krajoznawcze itp.),

3) zapewnia warunki  do pełnej  realizacji  programu i  regulaminu wycieczki  lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki
do ich przestrzegania,

5) określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,



6) nadzoruje  zaopatrzenie  uczestników  w  sprawny  sprzęt  i  ekwipunek  oraz
apteczkę pierwszej pomocy,

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) posiada telefon komórkowy podczas wycieczki lub imprezy o numerze znanym

kierownictwu placówki,
9) dokonuje podziału zadań wśród uczestników oraz przydziału wychowanków

do indywidualnej opieki przez opiekunów,
10) dysponuje  środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  organizację  wycieczki

lub imprezy,
11) dokonuje  podsumowania,  oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  lub

imprezy po jej zakończeniu,
12) gdy organizatorem wycieczki lub imprezy jest Organizator Turystyki, kierownik

podpisuje  umowę  zgodną  z  ustawą  z  dnia  24.11.2017r.  o  imprezach  i
powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361),

13) organizuje akcję ratowniczą w razie zagrożenia zdrowia lub życia uczestników
do momentu przybycia służb ratowniczych, wzywa telefonicznie te służby (tel.
997, 998,999 lub 112),

14) kierownik wycieczki/imprezy może upoważnić opiekuna wycieczki/imprezy do
realizacji części swoich obowiązków.

5. Opiekun wycieczki lub imprezy :
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji  programu i  harmonogramu

wycieczki lub imprezy,
3) sprawuje nadzór  nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków,  ze

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych wychowankom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

6. Uczestnicy  wycieczki  lub  imprezy  podlegają  ubezpieczeniu  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.

7. Wychowankowie  uczestniczący  w  wycieczce  lub  imprezie  muszą
uzyskać akceptację pielęgniarki placówki.

8. Gdy podczas wycieczki  lub imprezy zachodzi  możliwość korzystania z  kąpieli
wodnych  i  słonecznych,  obowiązuje  wówczas  dodatkowo  Regulamin  Kąpieli
Wodnych  i  Słonecznych  (załącznik  nr  6  do  Statutu  Młodzieżowego  Ośrodka
Wychowawczego). 

9. Niedopuszczalne  jest  realizowanie  wycieczki  lub  imprezy  podczas
burzy, śnieżycy i gołoledzi.

10. W  przypadku  naruszania  przez  uczestników  wycieczki  lub  imprezy
ustaleń  niniejszego  regulaminu,  podlegają  oni  karom  dyscyplinarnym,  aż  do
wydalenia  
z  wycieczki  lub  imprezy  włącznie  (w  przypadku  wykroczenia  kolidującego  
z Kodeksem Karnym sprawa zostanie skierowana do policji).

§ 3

REGULAMIN PODRÓŻY

(środkami komunikacji publicznej, służbowej)

1. Przed rozpoczęciem podróży :
1) sprawdzić  obecność  uczestników  według  listy,  czy  posiadają  ważne

legitymacje szkolne,



2) dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników
na wyznaczonych wcześniej  miejscach.  Opiekunowie  zajmują  miejsca  przy
drzwiach,

3) sprawdzić,  czy  uczestnicy  mający  przeciwwskazania  do  podróżowania  lub
inne schorzenia mają przy sobie zaordynowane przez lekarza leki,

4) ustalić  gdzie  znajduje  się  podręczna  apteczka,  gaśnice,  wyjście
bezpieczeństwa,

5) zabrać do pojazdu pojemnik z wodą, papier higieniczny, woreczki foliowe do
utrzymania czystości,

6) w  razie  wątpliwości  co  do  stanu  technicznego  pojazdu  i  stanu  trzeźwości
kierowcy, wezwać policję (tel. 997).

2. W trakcie podróży :
1) podczas  podróży  należy  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,  poleceń

kierowcy, opiekunów,
2) nie  należy  zmieniać  miejsc  siedzenia,  prowadzić  głośnych  rozmów,

wykonywać gwałtownych ruchów, wychylać się przez okno, wystawiać przez
okno rąk, otwierania podczas jazdy drzwi, wysiadania,

3) ponadto nie należy podczas podróży: palić tytoniu, spożywać alkohol i inne
używki,  przemieszczać  się  po  pojeździe  i  podróżować  w  pozycji  stojącej,
blokować  zamków,  rzucać  w  pojeździe  różnymi  przedmiotami,  a  także
zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi pojazdu różnych przedmiotów,

4) podczas jazdy trwającej kilka godzin należy zarządzić przerwę (wyłącznie na
stacjach benzynowych i parkingach),

5) podczas postoju zabrania się oddalania od grupy bez zezwolenia opiekunów,
wchodzenia na jezdnię, przechodzenia na drugą stronę jezdni, wykonywania
jakichkolwiek  czynności,  mogących  grozić  zdrowiu  i  życiu  uczestników  lub
osób postronnych,

6) należy  dopilnować,  aby  podczas  wysiadania  i  wsiadania  wychowanków  
z pojazdu, włączone były światła awaryjne pojazdu. Po każdym zakończonym
postoju sprawdzić obecność uczestników.

7) w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru – ewakuować
uczestników wycieczki lub imprezy w bezpieczne miejsce,

8) w razie potrzeby udzielić pomocy przedlekarskiej, wezwać telefonicznie (tel.
112) służby ratownicze.

3. Po zakończeniu podróży :
1) omówić z uczestnikami wycieczki lub imprezy jej przebieg, ze szczególnym

uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad
bezpieczeństwa,

2) dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy
pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

§ 4

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO MIEŚCIE

1. Podczas wędrówek po mieście należy zachować szczególną ostrożność oraz
bezwzględnie przestrzegać poleceń opiekunów.

2. Należy  przestrzegać zasad poruszania  się  pieszych w ruchu miejskim (przez
ulicę przechodzimy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i  przy zielonym
świetle).

3. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy bez zgody opiekunów.



4. Przed  rozpoczęciem  wycieczki  lub  spaceru  należy  dokładnie  wysłuchać
wskazówek  opiekunów  dotyczących  planu  orientacyjnego   trasy  przejścia  
z miejscami postoju.

5. Należy zapamiętać trasę wycieczki, spaceru i miejsca pobytu.
6. W trakcie zwiedzania zabytków należy przestrzegać wskazówek przewodnika,

opiekunów, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych.
7. W miejscach użyteczności publicznej ( kino, park itp. ) należy zachowywać się

zgodnie z obowiązującymi w tych miejscach zasadami.

§ 5

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA TRASACH TURYSTYCZNYCH 
I W MIEJSCACH BIWAKOWANIA

1. Przed wyjściem na szlak należy dokładnie zapoznać uczestników z jego trasą,
postojami  i  miejscem  docelowym  oraz  sprawdzić  wyposażenie  uczestników  
w  odpowiednią  odzież,  obuwie,  suchy  prowiant,  napoje  i  apteczkę  pierwszej
pomocy.

2.  Podczas zwiedzania należy przestrzegać ustalonych zasad poruszania się.
3. Kategorycznie zabrania się odłączania od grupy, oddalania i schodzenia z trasy.
4.  Podczas marszu, członkowie grupy muszą mieć ze sobą kontakt wzrokowy  

i słowny. Grupę prowadzi i zamyka opiekun.
5. W  przypadku  niezamierzonego  zgubienia  się  kogoś  z  grupy,  wszyscy  jej

członkowie  bezzwłocznie  zbierają  się  w  miejscu  wyznaczonym  przed
wyruszeniem w trasę.

6.  Natychmiast  zgłaszać opiekunom  każdy przypadek złego samopoczucia lub
skaleczenia.

7.  Nie  dotykać  i  nie  zbliżać  się  do  przedmiotów  podobnych  do  niewypałów,  
w przypadku znalezienia, zabezpieczyć miejsce i powiadomić opiekunów.

8.  Zgłaszać o każdym uszkodzeniu sprzętu turystycznego.
9.  Szanować i chronić przyrodę.

10.  Przestrzegać porządku w miejscach postoju i biwakowania.
1. Miejsce  do  biwakowania  wyznaczać  jedynie  w  miejscach  do  tego

przeznaczonych (pola biwakowe) lub poza nimi w uzgodnieniu z właścicielem
terenu.

2.  Przestrzegać  zasad  korzystania  z  urządzeń  na  polu  namiotowym  lub
przestrzegać ustaleń właściciela terenu na którym biwakujemy.

3.  Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach
parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m npm
mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

§ 6

REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY

1. Uczestnicy  wycieczki  lub  imprezy  zobowiązani  są  znać  przepisy  ochrony
przeciwpożarowej i przestrzegać je, umieć posługiwać się podręcznym sprzętem
p-poż. oraz znać drogę ewakuacyjną.

2. O  każdym  zauważonym  pożarze  lub  sytuacji  grożącej  pożarem  należy
natychmiast zawiadomić opiekuna, straż pożarną lub policję.



3. W przypadku zagrożenia pożarem uczestnicy wycieczki lub imprezy opuszczają
miejsce zgodnie z planem ewakuacyjnym lub wskazówkami opiekuna.

4. Kierowaniem  akcji  ratowniczej  do  momentu  przybycia  odpowiednich  służb
spoczywa w rękach kierownika wycieczki lub imprezy, któremu wszyscy muszą
się podporządkować.

5. Miejsce pobytu należy pozostawić w takim stanie, aby nie mógł powstać pożar,
oraz  usunąć stwierdzone uchybienia mogące być źródłem pożaru.

6. Uczestnikom wycieczki lub imprezy zabrania się :
1) używać sprzętu p-poż. do celów nie związanych z akcją ratowniczą,
2) tarasować  dysponowanym  sprzętem  klatek  schodowych  i  innych  dróg

ewakuacyjnych,
3) używać  świec,  piecyków,  grzałek,  palenia  tytoniu,  reperowania  drutem

wkładek bezpiecznikowych, owijania żarówek bibułą, 
4) pozostawienia pod napięciem i bez nadzoru urządzeń grzejnych np. żelazka

oraz ustawiania ich na podłodze z materiałów łatwopalnych,
5) rozpalania ognisk bez zezwolenia kierownika wycieczki lub imprezy,
6) posiadania środków i materiałów mogących spowodować pożar. 

§ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Procedury zawarte w regulaminie dotyczą także wyjść z wychowankami na teren
Debrzna i jego okolic. Ponadto takie wyjście musi być odnotowane w zeszycie
wyjść  oraz  w  dzienniku  zajęć  wychowawczych  (przed  wyjściem)  z  zapisem  
o dokonanym zapoznaniu wychowanków z odpowiednim regulaminem.



Formularz karty
do  załącznika  nr  7  Statutu  Młodzieżowego  Ośrodka
Wychowawczego

KARTA

WYCIECZKI ( IMPREZY ) ________________________

1. Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy):
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Trasa wycieczki (imprezy):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Termin__________________ ilość dni __________ Klasa / grupa __________________
4. Liczba uczestników ______________
5. Kierownik wycieczki (imprezy) ______________________________________________
6. Opiekunowie:  

a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________
d) _____________________ e) _____________________ f)  _____________________

7. Opieka specjalistyczna (WOPR, GOPR, przewodnik itp.):
 a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________

8. Środek lokomocji _________________________________________________________
9. Lista uczestników wycieczki (imprezy):

Lp.         Nazwisko i imię  Data ur. Pesel Tel. rodziców lub opiekunów
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.



Oświadczenie

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece
młodzieży  na  czas  trwania  wycieczki  (imprezy),  zobowiązuję  się  do  przestrzegania
przepisów  dotyczących  zasad  bezpieczeństwa  na  wycieczkach  (imprezach)  dla  dzieci  
i młodzieży.

Opiekunowie:                    Opieka specjalistyczna:       Kierownik wycieczki (imprezy): 
a) _______________        a) _________________             
b) _______________        b) _________________          a) _____________________
c) _______________        c) _________________
d) _______________
e) _______________
f)  _______________

10. Harmonogram wycieczki (imprezy):

Data i godz.
wyjazdu

Ilość
km Miejscowość Program

Adres punktu
noclegowego 
i żywieniowego

11.  Grafik pracy opiekunów, specjalistów (WOPR, GOPR, przewodnik itp.):

12. Oświadczenie uczestników wycieczki (imprezy):
   

Własnoręcznym podpisem stwierdzam,  że zostałem zapoznany z  regulaminem wycieczki
(imprezy),  z  regulaminem  kąpieli  wodnych  i  słonecznych,  regulaminem  podróży,
regulaminem  poruszania  się  po  mieście,  regulaminem  zachowania  się  na  trasach
turystycznych  i  w  miejscach  biwakowania,  regulaminem  przeciwpożarowym,  przepisami
dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na różnego rodzaju imprezach szkolnych.
Jednocześnie zobowiązuję się przestrzegać w/w regulaminów i innych zasad bezpiecznego
zachowania  się  oraz  do  bezwzględnego  wykonywania  poleceń  opiekunów  wycieczki
(imprezy).

Lp. Nazwisko i imię Podpis



1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
 10.
 11.

  12.

13.  Ubezpieczenie uczestników wycieczki (imprezy):

       ______________________________________________________________________

14.  Adnotacje pielęgniarki placówki:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15. Dołączone dokumenty:
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________

16. Adnotacje organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________________
(zatwierdzam)
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