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Regulamin wyjść poza teren szkoły 
 

Podstawa prawna: 
 

1. 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. Nr 135, poz. 1516, z2014 r. poz 1150 oraz z 
2018 r. poz. 1533) ( Dz. U z 25.05.2018 r. poz.1055) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 5 kwietnia 2016 r.  poz. 
452, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 
602, z późn. zm.) 

4. 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. Nr 57, poz 358 Dz. U z 5 lutego 2012r.) 

5. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r.  r.  w   sprawie   
bezpieczeństwa   i   higieny   w   publicznych   i   niepublicznych   szkołach      i placówkach 
(Dz. U. z 2011 Nr 161, poz.968 r. Nr ) 

 
 

Regulamin wyjść poza teren szkoły 
 

1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza 
budynkiem  szkoły.  Wyjście  jest  realizacją   jednego  zasadniczego  punktu  programu   
w jednym dniu. 

 
2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w: 

 
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
b) wykładach i zajęciach warsztatowych, 
c) zawodach sportowych, 
d) zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania 

fizycznego, z zastrzeżeniem że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej, w przypadku 
której wymagana jest karta wycieczki, 

e) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
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3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 
 

4. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel lub za zgoda dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba, z 
zachowaniem poniższych zasad: 

 
a) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden 

opiekun nad grupą do 30 uczniów, 
b) podczas wyjścia w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji opiekę powinien 

sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów, 

c) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić liczbę opiekunów. 

 

5. Do zadań opiekuna wyjścia należy: 
 

a) dokonanie z wyprzedzeniem wpisu w e- dzienniku  ( rejestr wyjść) w celu uzyskania zgody 
na zaplanowane wyjście, 

b) dokonanie wpisu w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły w dniu wyjścia, 
c) sprawowanie opieki nad uczestnikami, 
d) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia, 
e) organizowanie transportu, 
f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
g) w przypadku zawodów sportowych odebranie w formie oświadczenia zgody od rodziców 

i dołączenie jej do karty zgłoszenia zawodów sportowych. 

 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia 
poza teren szkoły. 

 

7. W czasie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży także zasady 
podane przez przewoźnika. 

 

8. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekuna. Uczeń w 
żadnym przypadku nie może samowolnie oddalać się od grupy. 

 

9. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi. 
 

10. Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy. 

 

11. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny, przestrzegania 
poleceń opiekunów, punktualności, kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz troski 
o własne zdrowie i bezpieczeństwo całe grupy. 

 

12. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody 
materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice. 

 

13. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i 
wszelkich innych używek . 

 
 
Regulamin przedstawiony na radzie pedagogicznej w dniu 24 maja 2021 r.  i wprowadzony w życie zarządzeniem 
nr 8/2021  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego  z dnia 24 maja 2021 r.
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