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Załącznik nr 13 do Statutu ZSO nr 4

REGULAMIN WYCIECZEK

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

1. Ustawa z  dnia  7  września  1991  roku o  systemie  oświaty  (Dz.  U.  z  1991,  Nr.95,
poz.425, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997, Nr.98,
poz.602, z późn. zm.)

3. Ustawa  z  dnia  18  sierpnia  2011  roku  o  bezpieczeństwie  osób  przebywających  na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2011, Nr.208, poz.1240)

4. Ustawa  z  18  sierpnia  2011  roku  o  bezpieczeństwie  i  ratownictwie  w  górach  i  na
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011, Nr.208, poz.1241)

5. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991, Nr.120, poz.526)

6. Dyrektywa  Rady  Europejskiej  z  dnia  13  czerwca  1990  roku  w  sprawie
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314 EWG)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku
w sprawie warunków i  sposobu organizowania  przez publiczne  przedszkola,  szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr.135, poz.1516, z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003, Nr.6, poz.69, z późn. zm.)
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Rozdział I 
Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

I. Cele i formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 
- poznawanie kultury i języka innych państw; 
- poszerzenie wiedzy z różnych   dziedzin   życia   społecznego,  gospodarczego 
  i   kulturalnego;  
-  upowszechnianie   wśród   dzieci   i  młodzieży  zasad  ochrony  środowiska  naturalnego
  oraz  umiejętności  korzystania    z zasobów przyrody; 
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 
- podnoszenie sprawności fizycznej; 
- przeciwdziałanie patologii społecznej; 
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć
lekcyjnych  i pozalekcyjnych.

3. Organizacja  imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć
następujące formy:

      
 wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu

nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
a. wycieczki  krajoznawczoturystyczne,  w  których  udział  nie  wymaga  od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych   zwane
dalej "wycieczkami",
b. imprezy krajoznawczeturystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
c. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,

   imprezy wyjazdowezwiązane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone, białe,
błękitne szkoły,

d. wymiany, wycieczki zagraniczne.

II. Warunki wstępne

1. Wycieczki organizowane przez nauczycieli ZSO nr 4 w Bydgoszczy odbywają
się 
w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

2. Zgodę na wycieczkę szkolną wydaje i podpisuje dyrektor szkoły.

3. Przy  organizacji  zajęć,  imprez  i  wycieczek  poza  terenem  szkoły  liczbę
opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala kierownik uwzględniając: wiek,
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób
powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek
oraz  warunki,      w  jakich  będą  się  one  odbywać,  a  zatwierdza  dyrektor  szkoły
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uwzględniając przepisy prawa oraz organizację pracy szkoły.

4. W czasie  wyjść na terenie  miejscowości,  w której  znajduje się szkoła,  jeden
nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej taką liczbę uczniów, która nie przekracza
liczebności uczniów w oddziałach klasowych.

5. Jeżeli  specyfika  wycieczki  tego  wymaga  jej  uczestników  zaznajamia  się  z
zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.

6. Niedopuszczalne  jest  realizowanie  wycieczek  pieszych,  górskich,  wodnych
i kwalifikowanych podczas bardzo silnego wiatru, burzy, śnieżycy i gołoledzi.

7. Niedopuszczalne  jest  urządzanie  ślizgawek  i  lodowisk  na  rzekach,  stawach,
jeziorach                              i innych zbiornikach wodnych.

8. Udział  uczniów w wycieczkach  i  imprezach,  za  wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody rodziców bądź
prawnych opiekunów w przypadku  uczniów niepełnoletnich  lub zgody uczestników
w przypadku uczniów pełnoletnich.

9. Wycieczka   powinna   być    należycie    przygotowana   pod   względem
programowym    i  organizacyjnym,  a  także  omówiona  ze  wszystkimi  uczestnikami
w  zakresie  celu,  trasy,  bazy  noclegowej  i  przewidywanej  ceny  oraz  regulaminu
zachowania  uczniów  podczas  wycieczki  (stosowny  zapis  powinien  się  znaleźć
w dzienniku lekcyjnym).

10. Rodzice i uczniowie najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie
powiadomieni o:

- miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę,
- miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
- dokładnym adresie pobytu wraz z nr telefonu,
- przewidywanej trasie wycieczki.

11. Kierownik  wycieczki  i  opiekunowie  nie  ponoszą  kosztów przejazdu,
zakwaterowania,  wyżywienia  i  innych wynikających  z  programu.  Koszty faktycznie
poniesione wliczane są w koszty uczestników wycieczki.

III. Dokumentacja wycieczki

1) Karta wycieczki lub imprezy, która zawiera: program  wycieczki  lub  imprezy
organizowanej  przez  szkołę,   listę   uczestników wraz z numerami PESEL oraz
telefonami  kontaktowymi  do  rodziców/prawnych  opiekunów,  imię  i  nazwisko
kierownika i opiekunów – załącznik nr 1

2) Oświadczenie – zgoda na udział ucznia w wycieczce lub imprezie – załącznik
nr 2

3) Regulamin uczestnika wycieczki lub imprezy – załącznik nr 3
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4) Oświadczenie – zgoda na udział ucznia w wymianie zagranicznej – załącznik nr
4

5) Regulamin uczestnika wymiany zagranicznej – załącznik nr 5

6) Umowa przewozu osób – załącznik nr 6

7) Umowa o świadczenie usług turystycznych – załącznik nr 7

8) Umowa wolontariatu – załącznik nr 8

9) Rozliczenie  finansowe  wycieczki (w  tym:  dokumenty  potwierdzające
wcześniejsze rezerwacje zwiedzanych  obiektów, usług przewodnika oraz udziału w
imprezach towarzyszących wycieczce) – załącznik nr 9

10) Zgłoszenie wycieczki szkolnej – załącznik nr 10

Rozdział II
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie organizacji

krajoznawstwa i turystyki szkolnej

1. W każdym przypadku dyrektor  szkoły,  przed wyrażeniem zgody na organizację
wycieczki lub imprezy turystycznej musi upewnić się, że organizacja, program                  i
planowany przebieg zajęć dostosowane są do: 
        - wieku uczestników,
        - zainteresowań i potrzeb uczniów,
        - stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
        - przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2. Dyrektor  szkoły  wydaje  we  wrześniu  każdego  roku  szkolnego  Zarządzenie  w  sprawie
planowanych  przez  nauczycieli  ZSO  nr  4  wycieczek  oraz  rozpatruje  składane  przez
kierowników  Zgłoszenia  wycieczek  szkolnych  (załącznik  nr  10).  Na  ich  podstawie
w oparciu o plan pracy szkoły sporządza harmonogram wycieczek  na dany rok szkolny.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wydać zgodę na wycieczkę zgłoszoną poza
tym trybem.

3. Dyrektor szkoły opracowuje i na bieżąco nowelizuje wewnętrzne regulaminy porządkujące
organizację  szkolnych  wycieczek  z  uwzględnieniem aktów prawnych,  w tym przepisów
wynikających z ustawy o usługach turystycznych, które obowiązują na terenie prowadzonej
przez niego placówki.

4. Dyrektor szkoły zatwierdza kartę wycieczki i harmonogram, w tym program (załącznik nr
1), opracowany przez kierownika wycieczki szkolnej oraz listę uczniów biorących udział
w wycieczce.

5. Dyrektor  szkoły  zawiadamia  o  organizowanej  wycieczce  zagranicznej  organ  nadzoru
pedagogicznego i organ prowadzący szkołę.

6. Dyrektor  szkoły prowadzi dokumentację  merytoryczną i  finansową dotyczącą  wycieczek
i udostępnia je instytucjom nadzorującym szkołę.
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7. Dyrektor  szkoły  czuwa  nad  realizacją  planowanych  wycieczek  szkolnych  zgodnie
z określoną procedurą.

8. Dyrektor  szkoły  sprawuje  nadzór,  w  tym  weryfikuje  realizację  zadań  wyznaczonych
kierownikowi wycieczki szkolnej przez przedmiotowe rozporządzenia.

9. Dyrektor  szkoły  zawiera  umowę  pisemną  z  firmą  świadczącą  usługi  transportowe  oraz
z  właścicielem  lub  zarządcą  obiektu,  w  których  będą  nocować  i  żywić  się  uczniowie
i uczestnicy wycieczki,  uprzednio weryfikując czy w/w usługodawcy spełniają wszystkie
wymagania do obsługi dzieci i młodzieży regulowane odpowiednimi aktami prawnymi.

10.  Dyrektor szkoły wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub
inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozporządzenia w tym zakresie.

11.  Dyrektor szkoły określa ilość opiekunów. Przy ustalaniu opiekunów należy uwzględniać
również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy,
wiek, środki transportu oraz sposób zorganizowania wycieczki.

Rozdział III
Obowiązki kadry

d.i.I.Kierownik wycieczki 

1. Kierownikiem  wycieczki  powinna  być  osoba,  która  posiada  zaświadczenie
o  ukończeniu  kursu  dla  kierowników  wycieczek  szkolnych  lub  pracownik
pedagogiczny szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, które:
-   są  dostosowane  do  możliwości  percepcyjnych,  emocjonalnych  i  zdrowotnych
uczestników (wycieczki  piesze  lub inne  wymagające  większego wysiłku  fizycznego
muszą uwzględniać kondycje uczestników), 
- obejmują cały czas pobytu na wycieczce, bez dłuższych przerw poza spożywaniem
posiłków, snem, toaletą,
-  uwzględniają  aktywny  udział  wszystkich  uczestników,  chociażby w sprawach
organizacyjnych, porządkowych, w  prowadzeniu  zabaw  i  gier  podczas  podróży  czy
w miejscu pobytu

b) opracowanie regulaminu zawierającego zasady obowiązujące na wycieczce szkolnej
lub imprezie i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców

c)  sporządzenie  listy  wszystkich  uczestników  z  adresami,  numerami  telefonów  do
rodziców/opiekunów prawnych i numerem PESEL

d)  organizacja  transportu,  wyżywienia  i  noclegów  dla  uczestników; podział  zadań
dla uczestników
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e)  ubezpieczenie  uczestników wycieczki,  od następstw nieszczęśliwych   wypadków,
a   w   przypadku   wycieczki    lub   imprezy   zagranicznej  o ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

f)  zapewnienie  warunków  do  pełnej  realizacji  programu  i  regulaminu  wycieczki
lub  imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

g)  zapoznanie  uczestników z zasadami  bezpieczeństwa oraz zapewnienie  warunków
ich  przestrzegania  (jeżeli  specyfika  wycieczki  tego  wymaga  należy  zaznajomić  jej
uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach)

h) równomierny podział obowiązków dla opiekunów w zakresie realizacji programu,
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy

i)  nadzór  nad  zaopatrzeniem  uczestników  w  niezbędny  sprzęt  i  ekwipunek  oraz
posiadanie apteczki pierwszej pomocy

j) udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku 

k)  dysponowanie  środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  organizację  wycieczki
lub imprezy

l) dokumentowanie wycieczki:

 Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie planowanych wycieczek
przez  nauczycieli  ZSO nr  4,  kierownik  składa  u  dyrektora  Zgłoszenie  wycieczki
szkolnej (załącznik nr 10).  Dyrektor szkoły  przedstawia  harmonogram wycieczek
na bieżący rok szkolny. Kierownik na tydzień przed planowanym wyjazdem składa u
dyrektora pełną dokumentację wycieczki.                  W razie stwierdzenia braków w
dokumentacji  kierownik  musi  je  niezwłocznie  uzupełnić.  Ewentualne  korekty
wynikające z sytuacji losowych należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.
 Wycieczki krajowe i zagraniczne należy zgłosić u dyrektora szkoły na tydzień
przed planowanym wyjazdem. Ewentualne korekty wynikające z sytuacji losowych
należy niezwłocznie zgłosić u dyrektora szkoły.
 Kierownik  wycieczki  składa  następującą  dokumentację  do  dyrektora  szkoły:
Kartę wycieczki (załącznik nr 1) wraz ze szczegółowym programem, listę uczestników
wraz  z  numerami  PESEL  oraz  telefonami  kontaktowymi  do  rodziców/prawnych
opiekunów,  umowę  przewozu  osób  (załącznik  nr  6),  umowę  wynajmu  miejsc
noclegowych   i  zapewnienia  wyżywienia  (załącznik  nr  7),  umowę  wolontariatu
(załącznik nr 8)
 Kierownik  wycieczki  posiada  podczas  wyjazdu  następującą  dokumentację:
pisemne  zgody  rodziców/prawnych  opiekunów  uczniów  niepełnoletnich  lub
oświadczenia uczniów pełnoletnich (załącznik nr 2), regulamin uczestnika wycieczki
(załącznik nr 3). 
 Po  zakończonej  wycieczce  dokonuje  rozliczenia  finansowego  wycieczki
(załącznik nr 9). Przekazuje powyższe dokumenty do dyrektora szkoły                      w
terminie 14 dni roboczych od momentu zakończenia wycieczki. 
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 Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. 

d.i.II. Opiekun wycieczki 

1. Opiekunem  wycieczki  lub  imprezy  może  być  nauczyciel  albo,  po  uzyskaniu
zgody dyrektora szkoły,  inna pełnoletnia  osoba,  która podpisuje z dyrektorem szkoły
umowę wolontariatu (załącznik nr 8) i pełni obowiązki opiekuna.

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
d.i.II.a) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy
d.i.II.b) nadzór  nad  przestrzeganiem  regulaminu  przez  uczestników  ze  szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
d.i.II.c) sprawdzanie  stanu  liczbowego  jej  uczestników przed  wyruszeniem z  każdego
miejsca  pobytu,  w  czasie  zwiedzania,  przejazdu  oraz  po  przybyciu  do  punktu
docelowego; opieka nad powierzonymi mu uczniami
d.i.II.d) sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca
noclegu jest bezpieczne
d.i.II.e) nadzorowanie  wykonywania  zadań  przydzielonych  uczniom; wykonywanie
innych zadań zleconych przez kierownika

Rozdział IV
Uczestnicy wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu wycieczek szkolnych (załącznik nr 3)
b) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników
c) informować  kierownika  lub  opiekuna  wycieczki  o  ewentualnym  złym
samopoczuciu; wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika
d) stawiać się na miejsce zbiórki w czasie określonym przez kierownika wycieczki;
swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki
e) poruszać się w obrębie określonym przez kierownika lub wychowawcę
f) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna
g) w  środkach  transportu  zająć  miejsce  w  wyznaczone  przez  opiekuna; bagaż
podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym
h) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez
okno; nie zaśmiecać pojazdu
i) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna
j) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
k) dbać o higienę i schludny wygląd
l) w  czasie  przebywania  w  schroniskach  i  innych  obiektach  noclegowych
przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów

Wobec uczestników,  którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą  wyciągnięte  konsekwencje  zgodnie  ze  Statutem  Szkoły  oraz  kryteriami  ocen
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zachowania(wewnątrzszkolny system oceniania).

2. Uczeń  biorący  udział  w  wycieczce  międzyklasowej  jest  zobowiązany  do
uzupełnienia  we  własnym  zakresie  treści  programowych  zajęć  edukacyjnych,  które
zostały zrealizowane podczas jego nieobecności w szkole.

Rozdział V
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach szkolnych

1. Wycieczka autokarowa:
a) liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc

b) 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika); każdy opiekun
ma przydzieloną  sobie grupę 15 uczniów; miejsca  przy drzwiach zajmują osoby
dorosłe (opiekunowie)

c) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe
miejsca do siedzenia

d) kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na
policję,   dzień   przed   wyjazdem,   w   celu   kontroli   stanu   technicznego
pojazdu i dokumentacji kierowcy; autokar musi być oznakowany  przewóz dzieci

e) postoje  mogą  odbywać  się  tylko  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych,  tj.  na
oznakowanych parkingach

f) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci
g) obowiązkiem  opiekunów  jest  dopilnowanie  dzieci  w  czasie  jazdy  (nie  wolno

chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.)

h) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy; nie ma przepisu zabraniającego jazdy 
nocą.

2. Wycieczka piesza:

a) liczebność oddziału klasowego – 2 opiekunów (może to być  rodzic lub inna
pełnoletnia osoba)
b) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu

c) uczestnicy  posiadają  ubiór  (a  szczególnie  buty)  odpowiedni  do  miejsca  i
warunków atmosferycznych
d) w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi,
pojedynczo,  ustępując z  drogi  nadjeżdżającym pojazdom.  Dwójkami  poza miastem
chodzimy wyłącznie  po  drogach  o  bardzo  małym  ruchu; (kolumny dwójkowe lub
czwórkowe – prawa strona, odpowiednie oznakowanie)

e) w  lesie  poruszamy  się  po  znakowanych  szlakach  turystycznych  (na  terenie
parków narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach
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turystycznych; na początku i końcu opiekun powinien posiadać mapę, dobrze, gdyby
znał teren

f)przed  wyruszeniem  sprzed  szkoły  uczestnicy  są  poinformowani  o  zasadach
poruszania się po drogach i po lesie
g) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

3. Wycieczka w góry:

a) liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników

b) odpowiedni ubiór – buty,  kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz
spadek  temperatury  wraz   ze   wzrostem   wysokości),   rzeczy osobiste  zabieramy
w plecaku

c) wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach, na
czele kolumny idzie osoba dorosła

d) uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem)
ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze

e) na  terenach  powyżej  1000  m  n.p.m.  wycieczkę  prowadzi  przewodnik  górski  lub
przodownik turystyki górskiej

f) na  terenie  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego  wycieczki  prowadzą  wyłącznie
upoważnieni przewodnicy tatrzańscy

g) wyruszając  w  góry,  należy  dokładnie  zaplanować  trasę,  uwzględniając  wiek,  płeć
uczestników i możliwości grupy

h) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca
noclegu

4. Wycieczka rowerowa:

a) liczebność – 2 opiekunów na grupę 10–13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu
drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób)
b) wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową

c) prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie
pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy

d) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika

e) odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m

f)uczestnicy  wycieczki  jadą  jeden  za  drugim (nie  wolno  jechać  obok  siebie),  jak
najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego

g) opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy;
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h) uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy

5.Turystyka wodna: 

1. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się
tylko  w  obrębie  "kąpielisk"  i  "pływalni"  w  rozumieniu  przepisów  określonych
w Rozporządzeniu ,,W sprawie warunków bezpieczeństwa     osób  przebywających
w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne".

2. Nauka  pływania  może  odbywać  się  tylko  w  miejscach  specjalnie  do  tego  celu
wyznaczonych i przystosowanych.

3. Uczącym  się  pływać  i  kąpiącym  się  zapewnia  się  po  stały  nadzór ratownika
lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź
placówki.

4. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt
ratunkowy.

5. Ze  sprzętu  pływającego  korzystają  jedynie  osoby  przeszkolone  w  zakresie  jego
obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

6. Do obowiązków kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których
uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

a) zapoznanie  uczestników  z  regulaminem  danego  kąpieliska  lub  pływalni  oraz
czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
b) uzgodnienie  z  kierownikiem  kąpieliska  lub  pływalni  warunków  i  sposobu
korzystania                 z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo
uczestnikom.

Rozdział VI

Procedura  postępowania  w  razie  wypadku  na  wycieczce  szkolnej 

1.  Każdy  opiekun  wycieczki  szkolnej,  który  powziął  wiadomość  o  wypadku  ucznia: 
• niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową
pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  
• nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając  uczniów z miejsca zagrożenia,
jeżeli  miejsce,  w  którym  się  znajdują  może  stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa
uczniów, 
• niezwłocznie powiadamia:

                                              - dyrektora szkoły
                                              - rodziców (opiekunów) ucznia.

2.  Przy  lekkich  przypadkach  (brak  wyraźnych  obrażeń  –  np.  widoczne  tylko  lekkie
zaczerwienienie,  zadrapanie,  lekkie  skaleczenie),  po  udzieleniu  pierwszej  pomocy
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poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel  powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

      • potrzebę wezwania pogotowia, 
      • potrzebę wcześniejszego odebrania ucznia z wycieczki
      • lub inne postępowanie w stosunku do poszkodowanego ucznia.     
                                                                                            

3.  W każdym trudniejszym przypadku  (widoczne  obrażenia,  urazy,  niepokojące  objawy)
nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. O wypadku  śmiertelnym,  ciężkim i  zbiorowym nauczyciel  zawiadamia  niezwłocznie
prokuratora  i  kuratora  oświaty.  O  wypadku,  do  którego  doszło  w  wyniku  zatrucia,
nauczyciel  zawiadamia  niezwłocznie  państwowego  inspektora  sanitarnego. 

Rozdział VII

Regulamin wymiany zagranicznej

Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej i podlega
szczególnym przepisom, które określa niniejszy regulamin.

I. Sprawy organizacyjne
1. Wymiana  odbywa  sie  na  podstawie  porozumienia  pomiędzy  dyrektorem
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a
dyrektorem szkoły partnerskiej mieszczącej się poza granicami Polski.

2. Szkoły,  pomiędzy którymi odbywa się wymiana nazywane są niżej, szkołami
partnerskimi,  uczniowie   korespondentami,  a  sprawujący  nad  uczniami  opiekę
nauczyciele  opiekunami wymiany.

3. Wymiana między szkołami  partnerskimi  przebiega w dwóch etapach:  wizyta
uczniów  szkoły  partnerskiej  w  Bydgoszczy  i  rewizyta  uczniów  ZSO  nr  4  w
Bydgoszczy w szkole partnerskiej.

4. Termin i czas trwania wymiany uzgadniają między sobą szkoły partnerskie.

5. Warunki finansowe wymiany uzgadniane są każdorazowo z rodzicami uczniów.

6. Uczniowie ZSO nr 4 otrzymują każdorazowo program wymiany przygotowany
przez opiekunów wymiany.

II. Opieka nad uczniami ZSO nr 4 w Bydgoszczy
1. Wymiana zagraniczna młodzieży ma specyficzny charakter. W różnych fazach
imprezy  sprawowanie  opieki  nad  uczniami  rozdzielone  jest  między:  nauczycieli
polskich,  nauczycieli  szkoły  partnerskiej  i  rodziców  korespondentów  szkoły
partnerskiej.

2. Za bezpieczeństwo uczniów ZSO nr 4 w Bydgoszczy,  podczas  przejazdu na
trasie  Bydgoszcz  (Polska)   miasto  docelowe  (państwo  docelowe)  oraz  w  drodze
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powrotnej, odpowiedzialni są polscy opiekunowie wymiany.

3. Za bezpieczeństwo uczniów ZSO nr 4 w Bydgoszczy podczas  trwania zajęć
przewidzianych  programem  wymiany  (wycieczki,  dyskoteki,  zajęcia  lekcyjne i
inne...), odpowiedzialni są opiekunowie polscy, opiekunowie szkoły partnerskiej lub
wyznaczone przez nie osoby uczestniczące w danej imprezie.

4. Po  zakończeniu  zajęć,  przewidzianych  programem  wymiany,  opiekę  nad
uczniami  ZSO  nr  4  w  Bydgoszczy  przejmują  rodzice  korespondentów  szkoły
partnerskiej.

5. Obowiązki  uczestnika  wymiany  międzynarodowej  zostały  określone  w
Regulaminie  (załącznik  nr  5),   z  którym  zostaje  zapoznany  uczestnik,  a  po  jego
zaakceptowaniu podpisuje ww.warunki. 

6. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika wymiany podpisuje zgodę na udział w
wymianie zagranicznej (załącznik nr 4).

Rozdział VIII
Regulamin wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+

 
1. Wymiana zagraniczna uczniów w ramach programu Erasmus+ jest specyficzną formą

wyjazdu  uczniowskiego  i   podlega  szczególnym  przepisom,  które  określa  niniejszy
regulamin. 

2. Ze  względu  na  niewielką  ilość  uczniów,  którzy  mogą  uczestniczyć  w  wyjazdach
zagranicznych, są one traktowane jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się
zaangażowaniem w realizację projektu.

3. Rekrutacji  uczestników programu  dokonują nauczyciele  odpowiedzialni  za realizację
projektu.

I. Postanowienia ogólne 

1. Projekty  w  ramach  programu   Erasmus+  skierowane  są  do  wszystkich  uczniów
ZSO nr 4.

2. Udział  w  projekcie  jest  dobrowolny  i  ma  na  celu  doskonalenie  umiejętności  oraz
uzupełnienie  wiedzy  w  zakresie  określonym  przez  temat  projektu,  ze  szczególnym
uwzględnieniem nauki języków obcych. 

3. Program  zakłada  udział  uczniów  w  dodatkowych  zajęciach  oraz  wykonywanie
przydzielonych zadań, których forma i treść jest określona w projekcie.

4. Program Erasmus+ daje możliwość wymiany uczniów ze szkół partnerskich. 
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5. Jeżeli  projekt  przewiduje  wymianę  uczniowie  ZSO  nr  4  będą  gościć  partnerów
z zagranicy  u siebie  w domu  (rodzice  /prawni  opiekunowie  zobowiązują  się,  w  tym
pisemnie,  do  zapewnienia  goszczonemu  uczniowi  nieodpłatnej  opieki,  niezbędnych
warunków i atrakcyjnego zagospodarowanie czasu na okres pobytu) oraz będą przyjęci
przez rodziny uczniów szkół  partnerskich.  

6. Dyrektor szkoły  jest zobowiązany zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny
o planowanym wyjeździe zagranicznym.

7. Projekt  międzynarodowy odbywa się według ustalonego programu i realizowany jest
w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów. 

8. Termin i czas trwania wymiany ustalają między sobą szkoły partnerskie.

II. Sprawy organizacyjne

1. Uczestnik  wyjazdu  musi  posiadać  pisemną  zgoda  rodziców  na  udział  dziecka
w projekcie oraz zgodę rodziców  na wyjazd zagraniczny.

2. Uczeń  zobowiązany  jest  dostarczyć  komplet  dokumentów  w  wyznaczonym  przez
koordynatora terminie  (zgoda rodziców,  ksero/ skan paszportu lub dowodu osobistego
ucznia, oświadczenie o stanie zdrowia i zgoda na udzielenie pomocy medycznej, zgoda
na  umieszczanie  i  prezentowanie  wizerunku  ucznia,  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych).

3. Uczestnicy  wyjazdu  muszą  być  do  niego  odpowiednio  przygotowani:  bagaż,  ubiór,
obuwie dostosowane do warunków pogodowych, paszport / dowód osobisty, legitymacja
szkolna. 

4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania
się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska i linii lotniczej.

5. Uczestnicy  wyjazdu  stawiają  się  punktualnie  o  wyznaczonej  godzinie  na  ustalone
miejsce zbiórki.

6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez
organizatora  miejsce  zbiórki  w  dniu  wyjazd  i  bezzwłoczny  odbiór  w dniu  powrotu.
W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu np. z lotniska,
są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie przed wyjazdem.

7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty
wynikające  z  tej  rezygnacji  tj.  zmiana  nazwiska  na  bilecie  lotniczym,  odwołanie
rezerwacji itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

II. Opieka nad uczniami 

1. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:
a. wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele - w czasie podróży, podczas zajęć

organizowanych przez szkołę goszczącą i ewentualnie podczas pobytu w hotelu;
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b. rodzina  goszcząca  –  podczas  przebywania  z  gospodarzami  po  zakończeniu
programowych zajęć.

2. Uczestnik wyjazdu zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów.

3. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą samodzielnie
opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom goszczącym i opiekunom
wszelkie  problemy;  dostosować  się  do  zasad  i  wymogów  panujących  w  domu
gospodarzy.

III. Obowiązki uczniów uczestniczących w programie Erasmus+

1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre
imię  szkoły  i  kraju,  nie  naruszać  godności  partnerów  reprezentujących  inną  kulturę,
religię  czy  przekonania.  Obiekty  zabytkowe  i  eksponaty  muzealne  musi  traktować
z należytym szacunkiem.

2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących w miejscach
realizacji programu oraz do przepisów komunikacyjnych.

3.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
a. samowolnego oddalania się od grupy
b. palenia  papierosów  również  papierosów  elektronicznych,  spożywania  alkoholu

i substancji  psychoaktywnych  w  jakiejkolwiek  postaci  (poprzez  zażywanie 
jakichkolwiek  środków  odurzających  i  psychoaktywnych  rozumieć  należy 
wszelkie  metody  i  środki,  które  umożliwiają  wprowadzenie  do  organizmu 
tychże  środków,  w  postaci  nielegalnych  jak  również  legalnych  i  ogólnie 
dostępnych  środków  powodujących  jakiekolwiek,  widoczne  lub 
ukryte zaburzenia organizmu).

4. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy,  opiekunowie mają
prawo  poinformować  rodziców/prawnych  opiekunów,  którzy  zobowiązani  są  do
pokrycia całkowitych kosztów rozmów telefonicznych.

5. Opiekunowie  grupy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  szkody  i  wykroczenia
wyrządzone  przez  ucznia.  Pełną  odpowiedzialność  ponoszą  jego  rodzice  lub
opiekunowie prawni.

6. Uczestnik  naruszający  regulamin  wyjazdu  może  być  z  niego  wydalony  na  koszt
rodziców/opiekunów prawnych.  Rodzice  zostaną obciążeni  kosztami  podróży dziecka
i opiekuna, który będzie eskortował ucznia.

7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia.

8.  Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki,
które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.
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9.  Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  dbać  o  swój  bagaż,  pieniądze,  przedmioty
wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

10.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub
zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

11.  Za  szkody  wyrządzone  przez  ucznia  odpowiedzialność  ponoszą  jego  rodzice
/opiekunowie prawni.

12.  Uczniowie  mają  obowiązek  informowania  opiekunów  wyjazdu  o  problemach
związanych ze swoim stanem zdrowia tj. schorzeniach, potrzebie przyjmowania leków
oraz ich dawkowania. W przypadku takiej potrzeby uczestnik może sam dawkować sobie
leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

13.  Wszelkie  kwestie  nie  ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły
i koordynatora projektu.

14. Podczas  trwania  projektu  Erasmus+  obowiązują  zasady  dotyczące 
zachowania przewidziane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ZSO nr 4.

IV. Postanowienia końcowe

1. Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  regulaminu  w  przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2. Załączniki uzupełniające niniejszy regulamin znajdują się u opiekunów projektu.

3. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji
szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, dyrekcji szkoły oraz na
szkolnej stronie internetowej.

Załącznik nr 1 
KARTA WYCIECZKI (WYMIANY ZAGRANICZNEJ

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
Termin ................................. ilość dni ......... klasa/grupa   ..................................
Liczba uczestników
.....................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) .........................................................................
Liczba opiekunów
......................................................................................
Środek lokomocji
.......................................................................................

Opiekunowie wycieczki            
Kierownik wycieczki     

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

........................................                                        ........................................

........................................                                                       (podpis)

........................................

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program
Adres punktu noclegowego

i żywieniowego

Adnotacje organu prowadzącego lub Zatwierdzam 
sprawującego nadzór pedagogiczny .....................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

………………………………………….

Załącznik nr 1a

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI

………………………………………………………..
Imię i  nazwisko kierownika wycieczki

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce
Świadomy  odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie  uczestników  na wycieczce 
krajoznawczo-turystycznej w okresie od dnia ………………….  do dnia   ……………………    
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oświadczam co następuje:
- Z  należytą  uwagą  i  zrozumieniem  zapoznałam/em  sie  z  materiałami  i  przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży;
- Zobowiązuję  się  do  skrupulatnego  przestrzegania  i  stosowania  zawartych  w  tych

przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków
kierownika wycieczki turystyczno-krajoznawczej;

………………………………………
                                                                                                                          (podpis kierownika)

Miejscowość……………………, dnia……………………………….

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

Oświadczam, że zapoznałam (zapoznałem) się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa 
na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z :

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001
roku  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne  przedszkola,
szkoły             i placówki krajoznawstwa i turystyki,
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
roku  w  sprawie  bezpiczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach
i placówkach

Zobowiązuję się do przestrzegnia postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną 
odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece dzieci na czas trwania wycieczki.

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

                                                                                                                             Podpisy opiekunów

Miejscowość ……………………., dnia ………………
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE      

Zgoda Rodzica na udział w wycieczce szkolnej

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki* …………………………………………..…….

                                                                              imię i nazwisko ucznia

w wycieczce szkolnej ……………………………………..  organizowanej przez ZSO nr 4 

w Bydgoszczy, która odbędzie się w dniach: …………………… roku. 

Zobowiązuję się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości …………… PLN. 

W przypadku rezygnacji z wycieczki uczestnik ponosi jednostkowe  koszty stałe związane z jej 

finansowaniem.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia synowi/córce* bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem  rozwiązania wycieczki a domem, oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w wycieczce zgodnie z przedstawionym programem. 

Zgadzam się również na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację w sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia mojego dziecka. 

Zobowiązuję się pokryć koszty ewentualnych szkód wyrządzonych umyślnie przez dziecko w czasie 

trwania ww. wycieczki. 

Informacje dodatkowe o dziecku:

· Dobrze/źle* znosi jazdę autobusem.

· Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka.

........................................................................................................................................

W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki

umożliwiające jazdę autokarem

…………………..……………                                .………………………………………….
                   miejscowość, data                                                                                              podpis rodzica

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę:
………………………………………………………………………………………………………
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki: 
………………………………………………………………………………………………………
Numer  telefonu kontaktowego 
………………………………………………………………………………………………………
Przewidywana trasa wycieczki : 
……………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 3

      REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ/WYJAZDU

1. Uczestnik zobowiązany jest stawić się punktualnie na zarządzone miejsce zbiórki.

2. Każdy uczestnik decydując się na wyjazd automatycznie zgadza się na realizowanie
harmonogramu wycieczki, który zostaje mu wcześniej przedstawiony.

3. W czasie wycieczki uczestnicy wykonują polecenia kierownika, opiekunów.

4. W  czasie  podróży  pociągiem  (autobusem,  tramwajem)  należy  przestrzegać
podstawowych  zasad bezpieczeństwa,  nie  narażać zdrowia i  życia  własnego oraz innych
podróżnych  (m.in.  bezwzględnie  zabrania  się  przebywania  w  pobliżu  otwartych  drzwi
pojazdu znajdującego się  w ruchu,  wyrzucania  czegokolwiek przez okna,  "spacerów" w
pociągu (autokarze) podczas jazdy,  niepotrzebnego oddalania się od własnego przedziału,
przyjmowania poczęstunków od osób nieznanych, itp.).

5. W trakcie wycieczki uczestnicy poruszają się zwartą grupą, stosują się do wskazówek
kierownika i opiekunów. Uczestnik może oddalić się od grupy tylko po uzyskaniu zgody
kierownika lub opiekuna.
6. Przerwę  w  programie  wycieczki  zarządza  kierownik  grupy. Uczestnicy   powinni
poinformować  kierownika  (opiekunów),  gdzie  będą  spędzali  przerwę  w  programie,
a o wyznaczonej godzinie punktualnie stawić się w miejscu zbiórki.

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego bagażu oraz zabezpieczenia pieniędzy.

8. Wszelkie znaki złego samopoczucia, niebezpieczeństwa, wypadki należy natychmiast
zgłosić kierownikowi lub opiekunom grupy.

9. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia (problemy lokomocyjne, alergie, inne
choroby),  muszą  zażywać  określone  leki  zgłaszają  ten  fakt  kierownikowi  grupy  przed
wycieczką.

10.Każdy uczestnik wycieczki powinien być  wyposażony  w  odpowiedni  strój  i  ekwipunek
(w zależności od rodzaju wycieczki i warunków atmosferycznych).

11.Podczas  wycieczki   zabronione   jest   zażywanie   jakichkolwiek   środków   odurzających
i  psychoaktywnych,  picie  alkoholu  oraz  palenie  papierosów, również papierosów
elektronicznych.  Poprzez  zażywanie  jakichkolwiek  środków  odurzających  i
psychoaktywnych  rozumieć  należy  wszelkie  metody  i  środki,  które  umożliwiają
wprowadzenie do organizmu tychże środków, w postaci nielegalnych jak również legalnych
i ogólnie dostępnych środków powodujących jakiekolwiek, widoczne lub ukryte zaburzenia
organizmu.

12.W miejscu noclegów przestrzegamy regulaminu noclegowni lub, jeśli takiego nie ma, zasad
określonych przez kierownika wycieczki.

13.Za wszelkie  zniszczone sprzęty i  wyposażenie,  np.  pociągu,  autobusu,  itp. oraz  miejsca
noclegowego lub innych miejsc odpowiada i ponosi koszty sprawca zniszczeń.

14.Uczestnicy wycieczki  zobowiązani  są zabrać ze  sobą ważną legitymację  szkolną,  dowód
osobisty lub paszport (w zależności od rodzaju wycieczki).

15.Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą  wyciągnięte  konsekwencje  zgodnie  ze  Statutem  Szkoły  oraz  kryteriami  ocen
zachowania (wewnątrzszkolny system oceniania).

16.Uczestnicy  potwierdzają  własnoręcznym  podpisem  fakt  zapoznania  się  z  regulaminem
i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.
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Podpisy uczniów potwierdzające zapoznanie się  z regulaminem

Miejsce i termin wycieczki……………………………………………….....

L.p. Nazwisko i imię ucznia Podpis ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE      

Zgoda Rodzica na udział w wymianie zagranicznej

Imię i nazwisko ucznia:  .........................................................................

Zgoda
rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na uczestniczenie syna/córki..............................................................................
w wymianie zagranicznej w dniach............................................................................................ .

Oświadczam, iż po zapoznaniu się z Regulaminem wymiany zagranicznej (zał. nr
6) akceptuję jego założenia.

Data: ..................... ……………………………….
(podpis rodziców/opiekunów)

Oświadczenie zdrowotne

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego 
dziecka ................................................................. pozwala na realizację programu wymiany.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem 
dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub 
opiekuna w czasie trwania wymiany, jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego 
skontaktowania się z rodzicami ucznia.

Inne uwagi o dziecku (alergie, zażywane leki, przewlekłe choroby, uczulenia 
pokarmowe,itp.)........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

PESEL dziecka...........................................................................

Data: ..................... ……………………………….
(podpis rodziców/opiekunów)
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Załącznik nr 5

REGULAMIN UCZESTNIKA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

III. Obowiązki uczniów ZSO nr 4 w Bydgoszczy uczestniczących                    
w wymianie  zagranicznej

1. Uczniowie  ZSO nr  4  w Bydgoszczy powinni  mieć  świadomość,  iż  podczas
pobytu poza granicami państwa reprezentują Polskę, Gminę, ZSO nr 4 w Bydgoszczy,
i że swoim zachowaniem kształtują obraz Polaka, Bydgoszczanina, ucznia ZSO nr 4 w
Bydgoszczy  w  kraju  szkoły  partnerskiej.  W  związku  z  powyższym  warunkiem
uczestnictwa       w wymianie jest ocena z zachowania nie niższa niż dobra w całym
okresie edukacji.
2. Uczniowie  mają  obowiązek  przestrzegania  niniejszego  regulaminu  oraz
bezwzględnego podporządkowania się opiekunom wymiany z obu państw biorących
udział w wymianie.

3. Uczniowie ZSO nr 4 w Bydgoszczy:
mają obowiązek przestrzegania zasad czystości i porządku w autokarze, pociągu lub
samolocie.  Za  wszystkie  szkody  i  zniszczenia  w  środku  lokomocji,  miejscu
zakwaterowania  1ub innych  zwiedzanych  obiektach  odpowiadają  rodzice  uczniów,
biorą odpowiedzialność za wszystkie swoje wartościowe przedmioty i pieniądze,

mają obowiązek zaznajomienia się i przestrzegania zasad ruchu drogowego i przepisów
BHP,

mają obowiązek podporządkowania się rodzicom korespondentów, podczas korzystania
z  gościny w ich  domu,  a  wszelkie  nieprawidłowości  w relacjach  uczeń –  rodzice
korespondentów   natychmiast   zgłaszać    opiekunom.    Uczniowie    ZSO    nr    4
w  Bydgoszczy:  nie  mogą  samowolnie  opuszczać  miejsca  zamieszkania  (domu
korespondenta).  Powinni  zgłaszać  rodzicom  korespondenta, opiekunom wymiany,
wszelkie problemy, które pojawią się w trakcie wymiany, powinni dostosować się do
zasad i wymogów panujących w rodzinie korespondenta,

mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkich zbiórkach, które
wynikają  z  programu  wymiany  lub  z  ustaleń  opiekunów  wymiany.  W  przypadku
nagannego  zachowania  albo  oddalenia  się  od  grupy,  opiekunowie  mają  prawo
poinformować  rodziców,  którzy  zobowiązani  są  do  pokrycia  całkowitych  kosztów
rozmowy  telefonicznej.  Za  kontakty  telefoniczne  z  opiekunem  lub  w  przypadku
telefonicznego kontaktowania z zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń
telefonicznych ponoszą rodzice,
mają  obowiązek   przestrzegania   zakazu   samowolnego   oddalania   się   od   grupy,
a w przypadku grupowego przebywania na terenie  hotelu,  mają zakaz opuszczania
hotelu lub pokojów bez wiedzy opiekunów wymiany,

stosują się do panujących w nich zasad i przestrzegają ustalonych godzin ciszy nocnej
(od 22 do 6 rano) lub według polecenia opiekunów w miejscu zakwaterowania,
mają  obowiązek  zgłoszenia  opiekunom  danych  związanych  ze  stanem  zdrowia
(schorzenia,  potrzebę przyjmowania leków, alergie,  choroba lokomocyjna,  przebyte
operacje, itp.),
mają  obowiązek  natychmiastowego  zgłaszania  opiekunom  wymiany  wszelkich
wypadków,  sytuacji  związanych  ze  stanem zdrowia,  które  wydarzyły się podczas
trwania wymiany,

w swoim postępowaniu  powinni  kierować  się  zasadami  wzajemnego  poszanowania
i  koleżeństwa  oraz  zasadami  panujących  w  szkole  partnerskiej,  a  sprawy  sporne
powinni rozstrzygać opiekunowie wycieczki.
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4.Podczas  wymiany  zabronione  jest  zażywanie  jakichkolwiek  środków  odurzających
i  psychoaktywnych,  picie  alkoholu  oraz  palenie  papierosów,  również  papierosów
elektronicznych.     Poprzez      zażywanie      jakichkolwiek      środków      odurzających
i  psychoaktywnych  rozumieć  należy  wszelkie  metody  i  środki,  które  umożliwiają
wprowadzenie  do  organizmu  tychże  środków,  w  postaci  nielegalnych  jak  również
legalnych  i  ogólnie  dostępnych  środków  powodujących  jakiekolwiek,  widoczne  lub
ukryte zaburzenia organizmu.
5.Podczas trwania wymiany obowiązują zasady dotyczące zachowania (i jego oceniania)
przewidziane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Podpisy uczniów potwierdzające zapoznanie się  z regulaminem

L.p. Nazwisko i imię ucznia Podpis ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Załącznik nr 6

UMOWA PRZEWOZU OSÓB

Zawarta w dniu ………………………………… w …….................................. 

pomiędzy…………………………………………………………………… zwanym 

dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: ………………………………………..

a

………………………………………………………………………………………….

(nazwa firmy)

.........................................................................................................................................
(adres)

.............................................................................
(NIP, Regon)

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Umowa dotyczy przewozu ………………………… osób na trasie..........................................
(ilość)

…………………………………………………………………………………………………...

w terminie………………………….. do ……………………………… .
Przewidywana ilość do km…………………… liczonych po ………………….. za 1km w kraju.
 Do ceny za w/w kilometry po kraju dolicza się  podatek VAT  8 %.
Wartość usługi (cena netto wraz z podatkiem VAT) wynosi do .............................. zł, 
słownie:............................................................................................................................

§ 2
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu
drogowego, stosownie do treści  ustawy z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym (Dz.U.
z 2001r. Nr 125,poz. 874 z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC
i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

§ 3
Strony uzgadniają, że Zleceniodawca przekaże zaliczkę w wysokości ....................................... płatną

przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy ............................................................
           (numer rachunku)

w terminie ............................ dni od zawarcia umowy (przed wykonaniem przewozu)



§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną
trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego
właściwe przygotowanie techniczne.

§ 5
W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne organy
do  tego  uprawnione  do  jazdy,  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  awarii  w  trybie
natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego
środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.

§ 6
Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem.

§ 7
Ustala się miejsce podstawienia transportu na dzień ……...………… o godz. ………

w
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

§ 8
Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie dojścia
do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 9
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U.
z 2000r. Nr 50, poz.601 z późn. zm.).

§ 10
Niniejszą umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla  każdej  ze
stron.

Inne ustalenia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca                     Zleceniobiorca

…………………………………                                                                          ………………………………….



Załącznik nr 7

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ NR ………………

Zawarta w dniu    ………………………………. pomiędzy

Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Stawowa 39; 85-323 Bydgoszcz; 
NIP 967 11 46 965 - zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
                  
reprezentowanym  przez: Katarzynę Kijewską – Południak – Dyrektora szkoły

a …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………….. – zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

reprezentowanym  przez: ………………………………………………………………………

§  1
Przedmiotem umowy jest wynajem miejsc noclegowych, zapewnienie wyżywienia* i innych usług*
Zleceniobiorca zabezpieczy :   
1.Miejsca noclegowe dla………..………….. uczniów i ……………. opiekunów
                       
      w terminie od  …………………….. do………………………..

  
 2.Wyżywienie dla  ………..….. uczestników 
      
      w terminie od  dnia  ………………. do dnia  ………………*

3. Inne usługi dla ………………. uczestników

      w terminie od  dnia  ………………. do dnia  ………………*

 4. Całkowity koszt noclegów dla wszystkich uczestników nie może przekroczyć  
kwoty……………………… zł brutto słownie:
………………………………………………………………………………………

 5. Całkowity koszt wyżywienia dla wszystkich uczestników nie może przekroczyć 
kwoty  ……………………….. zł brutto
słownie:……………………………………………………………………………………… *

6. Całkowity koszt innych usług dla wszystkich uczestników nie może przekroczyć 
kwoty  ……………………….. zł brutto
słownie:……………………………………………………………………………………… *
* niepotrzebne skreślić

§  2

Zleceniobiorca w określonej w  § 1 pkt.4 stawce zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie  w miejscu: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                                                                         §  3



Zleceniobiorca w określonej w  § 1 pkt.5 stawce zobowiązuje się zapewnić posiłki dzienne* 
a) Śniadanie w dniach ……………………………….godzinach …………………
b) Obiad w dniach ……………………………….godzinach ……………………..
c) Podwieczorek dniach ………………………….w godzinach ………………….
d) Kolację w dniach ……………………………….....godzinach …………………
e) Obiadokolację dniach ……………………….w godzinach …………………….

                                                      §  4

Zleceniobiorca w określonej w  § 1 pkt.6 stawce zobowiązuje się zapewnić inne usługi: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                                                      §  5
Zleceniobiorca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w obiekcie lub na terenie spełniającym 
wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno – sanitarne, 
określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

                                                      §  6

Zleceniobiorca zapewnia żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) *
                                         

                                                §  7

Strony ustalają następujące zasady płatności:
1. Przedpłata w wysokości  do ……………. % wartości  wstępnej            

      przekazana zostanie przez Zleceniodawcą do dnia ……………………………....
2. Pozostałą  kwotę należności Zleceniodawca zapłaci na podstawie faktury

      wystawionej zgodnie z faktycznym wykorzystaniem świadczeń, w terminie 
      do 14 dni od daty doręczenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zleceniodawcę
      faktury, o której mowa w pkt. 2 jest przedłożenie przez Zleceniobiorcę
      rozliczenia usług świadczonych zgodnie z przedmiotem umowy, określonym
      w § 1, potwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodawcy.

3. Środki finansowe przekazane zostaną na konto Zleceniobiorcy  

……………………………………………………..…………………………………………...
     §  8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.     
* niepotrzebne skreśli

                                                  §  9

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  
 Kodeksu Cywilnego.

     §  10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla   każdej ze stron.

                                           
ZLECENIODAWCA                       ZLECENIOBIORCA

Załącznik nr 8



UMOWA WOLONTARIATU nr ……….

Zawarta w dniu …………………………

pomiędzy 
Zespołem  Szkół  Ogólnokształcących  nr  4 ul.  Stawowa  39  w Bydgoszczy  zwanym  w dalszej  części
umowy Korzystającym, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Katarzynę Kijewską – Południak,
a 
Panem ……………….…………….…zamieszkałym w Bydgoszczy, ul. ……………………; 85-..… 
Bydgoszcz, PESEL: ……………. zwanym w dalszej części umowy Wolontariuszem.

§ 1
Wolontariusz zobowiązuje się do podjęcia funkcji: Opiekuna młodzieży szkolnej uczestniczącej                   
w wycieczce szkolnej do………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………(miejscowość, nazwa i adres ośrodka) zgodnie z 
zakresem czynności, obowiązków i uprawnień (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§ 2
Termin wykonywania prac strony ustalają na ……………………………………………………

§ 3
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas oznaczony zgodnie z § 2 niniejszej umowy.

§ 4
Strony  zgodnie  oświadczają,  że  niniejsza  umowa  jest  umową  wolontariatu,  która  ma  charakter
nieodpłatnego świadczenia pracy. 

§ 5
Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.

§ 6
1. Wolontariusz  zobowiązuje  się  do  zawarcia  umowy  polisy  Ubezpieczenia  Odpowiedzialności

Cywilnej.
2. Korzystający  zobowiązuje  się  zapewnić  Wolontariuszowi  na  okres  obowiązywania  umowy

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
§ 7

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie świadczonych
usług, a zwłaszcza informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  ma  kodeks  cywilny  
oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

§ 9
Wszelkie  zmiany  umowy  będą  dokonywane  za  zgodą  obu  stron  w  formie  pisemnej,  
pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.

§ 10
Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygać  właściwy  
Sąd.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

………………………………………          ………………………………………
Wolontariusz                                  Korzystający

Załącznik nr 1 do Umowy wolontariatu nr ……… z dnia ……………………………….



ZAKRES CZYNNOŚCI, OBOWIĄZKÓW 
I UPRAWNIEŃ OPIEKUNA – WYCHOWAWCY PODCZAS WYCIECZKI DO

…………………………………………..

OŚRODEK (nazwa i adres) ………………………………………………………………….
W DNIACH ………………………………………………..

Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
1. Sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca

            pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Opieka nad powierzonymi mu uczniami.
3. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu

            wycieczki lub imprezy.
4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym

            uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom oraz wykonywanie innych zadań 

zleconych przez kierownika.
6. Kontrola miejsc zajęć uczestników oraz dróg do nich prowadzących. W szczególności sprawdzanie 

czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczeństwa          i higieny.
7. Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom pierwszej pomocy i dalszej opieki            

w razie nieszczęśliwego wypadku. Powiadomienie o wypadku kierownika. Przeciwdziałanie 
ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków.

Zakres czynności opiekuna:

1. Sprawowanie całodobowej opieki nad powierzonymi dziećmi.
2. Odpowiadanie za ich bezpieczeństwo, zdrowie i wychowanie.
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi.
4. Dbanie o rozwój fizyczny poprzez umiejętne prowadzenie zajęć.

                                                                                                                                   
      KIEROWNIK WYCIECZKI                                                          KORZYSTAJĄCY

       ……………………………………                                                         ………………………………………
    

    PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA
                                                        

Wychowawca/
Kierownik wycieczki

Data Podpis



Załącznik nr 9

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI SZKOLNEJ

Rozliczenie finansowe wycieczki klasy .......... w dniu/ w dniach  ............................ 

do………………………………………….

I. Dochody:

Wpłaty uczniów: ..........................................................................................

Inne żródła: ..................................................................................................

Razem: .........................................................................................................

II. Wydatki:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Razem: ......................................................................................................................................... 

III. Koszt wycieczki na jednego uczestnika:.................................................................................

IV. Pozostała kwota ....................   zostaje przeznaczona na……………………………………

.......................................................................................................................................................

Organizator – kierownik wycieczki:

.................................................................
podpis

Rozliczenie przyjął:

............................................................................................
data, podpis



Załącznik nr 10
Zgłoszenie wycieczki szkolnej

w roku szkolnym………………………..

Wycieczka dla uczniów klas(y)……………………………………………………………….

Przewidywana ilość uczestników……………………………………………………………..

Termin…………………………………………………………………………………………

Miejsce…………………………………………………………………………………………

Kierownik wycieczki…………………………………………………………………………..

Nauczyciele opiekunowie:

               1……………………………………………………………

               2…………………………………………………………….

               3…………………………………………………………….

Data i podpis kierownika ………………………………………………………………………..

Akceptuję                                                                                                                 Nie akceptuję

……………………………………………………
…………………………………

……………………………………………………
Data i podpis dyrektora szkoły

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

                Data i podpis dyrektora szkoły
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