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PROCEDURY BEZPIECZEOSTWA W 

CZASIE WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 



 
 

Cel procedury: 

Opisanie zadań nauczyciela przy organizacji wycieczki. 

Uczestnicy: 

– uczniowie 

– rodzice 

– dyrektor 

– nauczyciele 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.) 

 

 

1. Kierownik wycieczki  
 

 
Dokumentacja 

 

 Zadania i obowiązki 

 

- Karta wycieczki  (załącznik nr 1) 

- Program wyjścia (załącznik nr 2) 

 

- ustalenie celów i założeń wycieczki; 

- opracowanie programu i harmonogramu wycieczki; 

- organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów; 

- organizuje transport, wyżywienie, noclegi 

- poinformowanie uczestników o podjętych ustaleniach; 

- dokonywanie zmian w harmonogramie wycieczki; 

- kartę wycieczki krajowej przedkłada dyrektorowi co najmniej na 5 dni 

przed terminem wycieczki 

- kartę wycieczki zagranicznej przedkłada dyrektorowi co najmniej na 

15 dni przed terminem wycieczki 

 

- Lista uczestników wycieczki 

(załącznik nr 3) 

- Lista podróżujących dla wycieczek w 

Unii Europejskiej 

- Lista uczniów nie uczestniczących w 

wycieczce (załącznik nr 4) 

 

przygotowuje listę uczestników wraz z niezbędnymi danymi do danego 

rodzaju wycieczki i przedkłada dyrektorowi: 

- do wycieczki krajowej co najmniej na 5 dni przed terminem 

wycieczki; 

- do wycieczki zagranicznej co najmniej na 15 dni przed terminem 

wycieczki; 

 

 

 

Polisa, ubezpieczenie uczestników 

wycieczki 

 

 czuwa nad tym aby wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni stosownie do 

rodzaju wycieczki; 

 

- Regulamin uczestnika wycieczki 

(załącznik nr 7) 

 

 opracowanie regulaminu wycieczki, zapoznanie z nim wszystkich 

uczestników wycieczki; 

 

 

 

 zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa 

 

- Deklaracja zgody/ oświadczenia 

rodziców na udział dziecka w wycieczce 

szkolnej (załącznik nr 5 ) 

 

- zbieranie pisemnych deklaracji od rodziców na udział w wycieczce 

podpisanych przez rodziców/ prawnych opiekunów 

 

- Informacja dla rodziców/prawnych 

opiekunów wyjeżdżającego dziecka 

(załącznik nr 6) 

 

przekazanie informacji o wycieczce rodzicom / prawnym opiekunom 

 



Inne niezbędne działania kierownika 

wycieczki wynikające z zapewnienia 

bezpieczeństwa 

 

 zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu, przestrzegania 

regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

poprzez: 

1. na wniosek rodziców lub w razie wątpliwości własnych zgłaszanie 

policji obowiązku przeglądu i kontroli samochodu, 

2. określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki i opieki nad nimi, 

3. dokonuje podziału zadań dla uczestników wycieczki, 

4. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i 

ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

5. informowanie szkoły, rodziców/ prawnych opiekunów o chorobie lub 

wypadku, któremu uległ uczestnik wycieczki, 

6. zapewnienie w razie potrzeby opieki poszkodowanemu oraz 

wezwanie fachowej pomocy medycznej i zabezpieczanie miejsc 

wypadku, 

7. dokonywanie podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu. 

 

 

 

2. Opiekun wycieczki  
 

 
Dokumentacja 

 

 Zadania i obowiązki 

 

- Karta wycieczki (załącznik nr 1) 

 

- współpraca z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu; 

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami; 

- nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez uczestników ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

 

 

 

- wykonywanie innych zadań, poleceń zleconych przez kierownika 

wycieczki mających związek z przebiegiem wycieczki, np. nadzorowanie 

wykonywania przydzielonych zadań uczestnikom wycieczki w zakresie 

realizacji programu wycieczki, 

- eliminowanie wszelkich prób zakłócania ciszy nocnej, pilnowanie aby 

nikt się nie oddalał z miejsca noclegowego, 

- nadzorowanie i egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu, 

zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek, 

- sprawdzanie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego 

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

miejsca docelowego. 

 

3. Dyrektor szkoły  
 

 
Dokumentacja/ działania 

dyrektora 

 

 Zadania i obowiązki 

 

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub 

placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek 

 

- Zawiadomienie organu 

prowadzącego/ zawiadomienie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny o 

wyjeździe zagranicznym 

- Oświadczenie dyrektora szkoły o 

ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe 

zagranicznym 

 

 zawiadamianie organu prowadzącego i kuratorium o organizowanej 

wycieczce zagranicznej; 

 

- Protokół powypadkowy 

 

 - powoływanie członków zespołu powypadkowego; 

 



4. Uczestnik wycieczki  
 

 
Dokumentacja 

 

 Zadania i obowiązki 

 

- Regulamin uczestnika wycieczki 

(załącznik nr 7) 

 

- zapoznanie się celami, programem i harmonogramem wycieczki, 

- zapoznanie się z regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa i 

zobowiązanie się je bezwarunkowo przestrzegać potwierdzając to 

podpisem, 

- uzyskiwanie i dostarczanie kierownikowi pisemnej zgody rodziców 

prawnych opiekunów na wyjazd oraz danych osobowych niezbędnych 

do stworzenia dokumentacji wycieczki 

- przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury poprzez należyte 

zachowanie się w środkach komunikacji oraz zachowanie ciszy, spokoju 

w miejscach zwiedzanych i do tego przeznaczonych, 

- przestrzeganie ustalonego regulaminu wycieczki, 

- wykonywanie poleceń kierownika wycieczki, opiekuna oraz 

przewodnika górskiego, ratownika. 

 

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika wycieczki  
 

 
Dokumentacja 

 

 Zadania i obowiązki 

 

- Deklaracja zgody/ oświadczenie 

rodziców na udział dziecka w wycieczce 

szkolnej (załącznik nr 5) 

- Informacja dla rodziców/prawnych 

opiekunów wyjeżdżającego dziecka 

(załącznik nr 6) 

 

- podpisywanie deklaracji zgody/ oświadczenia na udział w wycieczce 

dziecka; 

- dokonanie w wyznaczonych terminach ustalonych opłat za wyjazd 

dziecka,; 

- działania rodzica, przekazanie niezbędnych informacji kierownikowi 

wycieczki w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku poprzez: 

1. poinformowanie kierownika o przeciwwskazaniach dotyczących 

podróży, 

2. zapoznanie się z programem i regulaminem wycieczki, 

3. zadbanie o odpowiedni ubiór dziecka, dostosowując go do warunków 

pogodowych, 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

…………………………………………….           

pieczątka szkoły        

                                                                                                                                                        

 

KARTA WYCIECZKI 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

CEL: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

MIEJSCE (nazwa kraju(*)/miasto/trasa wycieczki) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

TERMIN _________________________________________________________________________ 

 

NUMER TELEFONU KIEROWNIKA WYCIECZKI _____________________________________ 

 

LICZBA UCZNIÓW ______________, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH___________________ 

 

KLASA _____________________________   

ŚRODEKTRANSPORTU___________________________  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

…………………………………………….           

pieczątka szkoły        

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina 
wyjazdu oraz 

powrotu 

Długośd trasy (w 
kilometrach) 

Miejscowośd 
docelowa i trasa 

powrotna 

Szczegółowy program 
wycieczki od wyjazdu do 

powrotu 

Adres miejsca noclegowego i 
żywieniowego oraz przystanki 

i miejsca żywienia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeostwa w czasie wycieczki. 

 

 Kierownik wycieczki       Opiekunowie wycieczki 

 

……………………………………………     1. ……………………………………………. 

 (imię i nazwisko oraz podpis)     2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

                                                                                                          (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

       ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 

  (data i podpis dyrektora szkoły) 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

…………………………………………….           

pieczątka szkoły        

                                                                            

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Telefon 
rodzica/prawnego 

opiekuna 
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    

 

       ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 

  (data i podpis dyrektora szkoły)



ZAŁĄCZNIK NR 4 

…………………………………………….           

pieczątka szkoły        

 

LISTA UCZNIÓW NIE UCZESTNICZĄCYCH W WYCIECZCE 

 

Lp. 

 

 Nazwisko i imię 

 

 Klasa 

 

1 

 

  
 

  
 

2 

 

  
 

  
 

3 

 

  
 

  
 

4 

 

  
 

  
 

5 

 

  
 

  
 

6 

 

  
 

  
 

7 

 

  
 

  
 

8 

 

  
 

  
 

9 

 

  
 

  
 

10 

 

  
 

  
 

 

Przewidywane zajęcia zastępcze dla uczniów nie uczestniczących w wycieczce: 

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

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

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

............................ 
                                                                               podpis kierownika wycieczki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               

                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODY/OŚWIADCZENIE RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

SZKOLNEJ 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

w wycieczce do ...................................................................................................................... 

w terminie 

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

2. Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie .................... w terminie 

określonym przez kierownika wycieczki.  

3. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania 

a miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki, a miejscem zamieszkania. 

4. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne, wynikające z nie 

przestrzegania regulaminu wycieczki, spowodowane przez moje dziecko i wyrażam zgodę na 

pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wycieczki. 

5. Wyrażam/nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów, 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia 

lub życia mojego dziecka, w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem. 

6. Ważne informacje o dziecku:  syn/córka  

* dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

* inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 

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

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

* w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające 

jazdę autokarem 

7. Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

- adres zamieszkania ........................................................................................................... 

- telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów .................................................. 

- PESEL dziecka ................................................................................................................. 

........................................ ............................................................ 
(miejscowość, data)                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODY/OŚWIADCZENIE RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYJŚCIU 

SZKOLNYM 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

w wyjściu do ...................................................................................................................... 

w terminie 

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

2. Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjścia w kwocie .................... w terminie 

określonym przez kierownika wycieczki.  

3. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania 

a miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki, a miejscem zamieszkania. 

4. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne, wynikające z nie 

przestrzegania regulaminu wyjścia/wycieczki, spowodowane przez moje dziecko i wyrażam zgodę na 

pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wyjścia/wycieczki. 

5. Wyrażam/nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów, 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia 

lub życia mojego dziecka, w czasie trwania wyjścia. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wyjściu. 

6. Ważne informacje o dziecku:  syn/córka  

* dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

* inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 

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

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

* w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające 

jazdę autokarem 

7. Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

- adres zamieszkania ........................................................................................................... 

- telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów .................................................. 

- PESEL dziecka ................................................................................................................. 

........................................ ............................................................ 
(miejscowość, data)                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                   



  ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW - 

UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ 

1. Termin ......................................................................................................................... 

2. Koszt ......................................................................................................................... 

3. Uczestnicy – kto będzie uczestnikiem wycieczki .................................................................. 

4. Miejsce pobytu – zakwaterowania dzieci (nr telefonu) ......................................................... 

5. Imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów (nr telefonów) ............................... 

6. Miejsce i godzina zbiórki 

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

7. Wyjazd godz. .................................................……………………… 

8. Miejsce i godzina powrotu ................................................. 

9. Lista niezbędnych rzeczy, które dziecko musi ze sobą zabrać: 

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

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

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

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

 

........................................ ............................................................ 
(miejscowość, data)                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

10. Zapoznałem/łam się z regulaminem wycieczki. 

 

 

........................................ ............................................................ 
(miejscowość, data)                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

11  Zapoznałem/łam się z programem wycieczki i przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości. 

 

 

 

 

........................................ ............................................................ 
(miejscowość, data)                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 



      ZAŁĄCZNIK NR 7  

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI  
 

organizowanej w dniach od .................... do .................... 

 

przez ................................................................................ 

(imię i nazwisko kierownika wycieczki) 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki 

oraz opiekunów. 

2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 

4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy 

opiekuna. 

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkoholu, papierosów, narkotyków). W 

przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do 

natychmiastowego powiadomienia rodziców i dyrektora. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków 

wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie 

rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych - wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo 

uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom. 

9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów. 

10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w 

zależności od rodzaju wycieczki). 

11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki - rodzic/prawny opiekun 

uczestnika wycieczki. 

12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i 

zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

Czytelne podpisy uczestników wycieczki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

 

WNIOSEK 

DO DYREKTORA SZKOŁY - ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - O ZGODĘ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TEREN SZKOŁY 

 

 

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

miejscowość, data 

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

kierownik wycieczki  

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r zwracam się z 

prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych  

uczestników wycieczki do ............................................................ poza terenem szkoły, która 

odbędzie się w dniach ............................................................ . 

 

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

podpis kierownika wycieczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



  ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ 

POZA TEREN SZKOŁY 

                                                                       

   ........................... 
 miejscowość, data 

 

 

............................................................ 
administrator danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016r o Ochronie Danych Osobowych wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych uczestników wycieczki do 

........................................ która odbędzie się w dniach ........................................ . 

................................ 
            podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników 

wycieczki 

1. Postępowanie w przypadku nagłej choroby lub wypadku 

W przypadku nagłej choroby należy skontaktowad się z rodzicami ucznia, którzy mogą 

udzielid niezbędnych informacji o sposobie postępowania lub podania leków. W przypadku 

nieustępowania objawów choroby trzeba niezwłocznie wezwad pogotowie ratunkowe, 

stosowad się do wskazao lekarza oraz powiadomid o tym rodziców ucznia. 

W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, zawiadomid służby ratownicze, skontaktowad 

się z rodzicami w celu ustalenia listy leków i alergenów, a jeżeli zachodzi potrzeba 

hospitalizacji ucznia – przewieźd go do szpitala. 

2. Bezpieczeostwo uczestników 

Uczniowie nie mogą pozostad bez opieki osoby dorosłej (kierownika lub opiekuna). Nie ma 

pojęcia tzw. czasu wolnego dla uczestników wycieczki czy imprezy. Uczniowie pozostają 

zawsze pod opieką opiekunów. 

3. Postępowanie w przypadku awarii pojazdu, wypadku lub innych zagrożeo: 

• w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku czy powstania pożaru należy 

ewakuowad wszystkich uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjśd bezpieczeostwa, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

• w razie potrzeby udzielid pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

• w razie konieczności należy zaangażowad służby ratunkowe, korzystając z międzynarodowego numeru telefonu 

komórkowego – 112. 

4. Powstanie pożaru w obiekcie, gdzie przebywają uczniowie 

• Zawiadomienie straży o wystąpieniu zagrożenia. 

• Uruchomienie systemu alarmowego w obiekcie. 

• Postępowanie zgodnie z instrukcją ewakuacji osób z obiektu. 

• Korzystanie z dróg ewakuacyjnych. 

• Opieka nad dziedmi podczas ewakuacji. 

• Udzielenie pomocy poszkodowanym. 

• Wykorzystanie podręcznego sprzętu gaśniczego. 

5. Postępowanie w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki 

• w przypadku zaginięcia uczestnika (lub uczestników) wycieczki jeden z opiekunów 



poszukuje zaginionego w ostatnio zwiedzanym obiekcie, reszta grupy czeka z drugim 

opiekunem w ustalonym miejscu. 

• jeżeli uczeo nie zostanie odnaleziony, kierownik wycieczki niezwłocznie powiadamia 

policję oraz rodziców o fakcie zaginięcia ucznia. 

6. Postępowanie w sytuacji podejrzewania ucznia o znajdowanie się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających 

 W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, iż podczas wycieczki znajduje się uczeo 

będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, należy podjąd 

następujące kroki: 

• odizolowad ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeostwa nie zostawiad go 

samego, 

• stworzyd warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie uczestników 

wycieczki, 

• jeżeli stan ucznia może stwarzad zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, należy wezwad 

lekarza, 

• zawiadomid o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów, 

• w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie prawni odmawiają odebrania dziecka z 

wycieczki lub jest to niemożliwe z przyczyn odległości od miejsca zamieszkania, a jest 

ono agresywne bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 

życiu i zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki zawiadamia najbliższą jednostkę 

policji, 

• policja może przewieźd ucznia do izby wytrzeźwieo albo do policyjnych pomieszczeo 

dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia, 

• jeżeli zachodzi potrzeba hospitalizacji, należy przewieźd ucznia do szpitala. 

7. Postępowanie w razie podejrzenia o palenie papierosów 

 W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że podczas wycieczki uczeo lub grupa 

uczniów pali papierosy lub namawia innych do palenia, powinien podjąd następujące 

kroki: 

• odizolowad ucznia (uczniów) od reszty uczniów, przeprowadzając ostrą i kategoryczną 

rozmowę, odbierając papierosy i informując o konsekwencjach czynu, 



wzmóc szczególną uwagę na obserwację ucznia lub grupy uczniów przez cały czas 

trwania wycieczki, 

• po powrocie z wycieczki poinformowad o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, 

wychowawcę oraz rodziców ucznia, 

• podjąd działania zgodne z systemem interwencyjnym w szkole (systemem kar i 

nagród, wpływ zdarzenia na ocenę zachowania).  

 

 

 

Zatwierdzona przez radę pedagogiczną 7.11.2019 r. 

 


