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Obowiązki nauczyciela podczas wyjść grupowych  
i wycieczki szkolnej. 

I. Nauczyciel podczas wyjść grupowych i wycieczek szkolnych odpowiada  

za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, są oni pod jego 

stałym nadzorem.  

II.  Sekretarz szkoły prowadzi rejestr wyjść grupowych, który zawiera: datę, 

miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, 

miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz 

podpisy opiekunów i dyrektora. 

III. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1. Znać i przestrzegać przepisy bhp dotyczące organizowania krajoznawstwa  

i turystyki, w ramach których organizuje się wycieczki.  

2. Opracować program oraz regulamin pobytu i przedłożyć kartę wycieczki 

dyrektorowi szkoły celem uzyskania akceptacji, na trzy dni a turystyka 

kwalifikowana na siedem dni przed wycieczką lub imprezą .  

3. Jeżeli wycieczka jest organizowana za pośrednictwem biura podróży uzyskać 

szczegółowy plan jej przebiegu (miejsca zwiedzania, noclegi, posiłki, itp.)  

4. Uzyskać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział ich dzieci  

w wycieczce. Jeśli u ucznia występują przeciwwskazania zdrowotne  

nie zezwalające na jego uczestnictwo w wycieczce - zostaje zwolniony  

z uczestniczenia w niej.  

5. Zapoznać rodziców i uczniów z programem i regulaminem wycieczki.  

6. Zabrać apteczkę (kierownik wycieczki).  
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7. Przestrzegać warunków opieki nad uczniami:  

a) stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego,  

b) nauczyciel nie wyznacza „czasu wolnego” dla uczniów, 

c)  nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki, 

w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi 

pełną odpowiedzialność za podjęte działania,  

d) w organizacji dnia wycieczkowego należy zapewnić uczestnikom możliwość 

wypoczynku po wysiłku fizycznym i psychicznym, a także niezbędne minimum 

godzin wypoczynku nocnego i właściwe wyżywienie,  

e) nauczyciel dba by:  

 przy organizacji zajęć, wycieczki na terenie usytuowania szkoły liczba 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki uwzględniał wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność 

osób powierzonych opiece szkoły,  

 w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej 

jeden opiekun na grupę do 30 osób,  

 kiedy zmienia się pobyt poza miejscowość, gdzie znajduje się szkoła,  

na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 10-15 uczniów,  

 podczas turystyki kwalifikowanej (np. woda) 10 uczniów na jednego 

opiekuna, w górach do 8 uczniów na jednego opiekuna  

 jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w Parkach 

Narodowych musi być ona prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi 

kwalifikacjami.  

Ostateczną decyzję o ilości uczniów przypadających na 1 opiekuna podejmuje 

dyrektor szkoły.  

8. Nauczyciel może wyrazić zgodę na kąpiel jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod 
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stałą obserwacją i nadzorem nauczyciela i ratownika, w grupach liczących  

nie więcej niż 15 uczniów.  

9. Podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 10 osób (razem  

z opiekunem), każdy uczestnik musi legitymować się kartą rowerową.  

10. Opiekun wycieczki zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi  

na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad przeciwpożarowych. 

11. Bezwzględnie należy odwołać wyjście w teren podczas burzy, mrozu, śnieżycy, 

gołoledzi i podobnych niesprzyjających warunkach atmosferycznych.  

12. Zabronione jest korzystanie przez uczniów ze ślizgawek na zamarzniętych 

rzekach, jeziorach i stawach.  

13. Po zakończeniu każdej wycieczki kierownik ma obowiązek dopilnowania, aby  

w odpowiednim miejscu dziennika lekcyjnego została wpisana wycieczka.  

W czasie 7 dni dokonuje jej podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego, po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców.  Dokumentację 

zwraca sekretarzowi szkoły. 


