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Regulamin organizacji wycieczek w szkole w 

oparciu o następujące podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. rok 2004 r. nr 256 
poz. 2572 z późn.nm.) Dz. U. z 2019 poz. 1481

• Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. rok 2007 nr 226 
poz. 1675 z późn.zm) Dz. U. z 2019 poz. 1468

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2005 nr 
108 poz. 908 z późn.zm) Dz. U. z 2018 poz. 1990

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 
roku w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. rok 2001 nr 135, poz. 1516 
z późn.zm.)

• Rozporządzenia 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. rok 2003 nr 6, poz. 69 z późn.zm.)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. rok 1997 nr 57 poz. 358 z 
późn.zm.) Dz. U. z 2011 nr 208 poz.1241



Cel wycieczek szkolnych i imprez 

krajoznawczo-turystycznych: 

a) Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii,

b) Poznawanie kultury i języka innych państw,

c) Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego,

d) Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony 

środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 

zasobów przyrody,

f) Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

g) Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,

h) Przeciwdziałanie patologii społecznej



Organizacja wycieczek i imprez 

Zajęcia

lekcyjne

pozalekcyjne

pozaszkolne



Formy wycieczek:

a) Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i organizowane 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z 

programem nauczania,

b) Wycieczki turystyczno-krajoznawcze – odbywające się w 

terenie powszechnie uczęszczanym, niewymagające od 

uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i 

specjalistycznego, 

c) Imprezy krajoznawczo-turystyczne – tj. biwaki, rajdy, 

turnieje, itp.

d) Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w 

których udział wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i specjalistycznego



Postanowienia ogólne: 

 Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły, 

planu pracy wychowawczej dla danej klasy oraz w przypadku wycieczek 

przedmiotowych z nauczycielskich planów dydaktycznych

 Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy przebieg wycieczki jest 

kierownik wycieczki

 Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia 

dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia 

 Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie karty 

wycieczki i listy uczestników

 Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, 

zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości

 Udział ucznia w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego

 Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawuje kierownik i opiekunowie grup

 Na wycieczce udającej się poza tern szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji, 

opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów 



Dokumentacja wycieczki zawiera: 

 Karta wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem, 

 Listę uczestników 

 Pisemne zgody rodziców

 Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki 

 Rozliczenie wycieczki w przypadku dysponowania przez 

kierownika środkami finansowymi przeznaczonymi na 

organizację wycieczki 















Obowiązki kierownika wycieczki: 

 Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki 

 Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki 

oraz jej terminowe rozliczenie

 Zapoznanie z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników 

 Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki 

 Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu

 Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy

 Organizowanie transportu, żywienia i noclegów

 Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników

 Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu 

 Przechowywanie dowodów finansowych będące podstawą rozliczenia wycieczki do 

końca roku szkolnego



Obowiązki opiekuna: nauczyciel lub inna 

pełnoletnia osoba (za zgodą dyrektora)

 Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami 

 Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji 

programu i harmonogramu wycieczki

 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu 

przez uczniów

 Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom

 Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika



Obowiązki uczestników wycieczki

UCZESTNIK WYCIECZKI ZOBOWIĄZANY JEST:

 Dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział 

w wycieczce 

 Posiadać odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki

 Docierać na miejsce punktualnie

 Przestrzegać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa 

 Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy

 Uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów



Podstawa programowa 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w 

sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej 

branżowej szkoły II stopnia



Etapy edukacyjne

1. Wychowanie przedszkolne (od 3 do 5 roku życia)

2. I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna (klasa I do III 

SP)

II etap edukacyjny – klasy IV – VIII SP

3.  III etap edukacyjny – liceum, technikum, szkoły branżowe



WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ETAP ETAP III

I II

- Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt 

poprzez ich poznawanie w różnych środowiskach 

przyrodniczych;

- Kształcenie zintegrowane –

wspieranie całościowego rozwoju 

dziecka,

- Nauczanie przedmiotowe - Uzyskiwanie informacji, wyjaśnień zależności 

przyczynowo skutkowych między zjawiskami 

przyrodniczymi poprzez obserwacja i 

prowadzenie doświadczeń 

- poznawanie bliskiego otoczenia społecznego, - Wielokierunkowa aktywność, - Zajęcia powinny być w części 

realizowane w naturalnym środowisku 

przyrodniczym

- Formułowanie wniosków, ocen i opinii na 

temat zagadnień przyrodniczych i 

ekologicznych

- Kształtowanie wiedzy technicznej podczas 

doświadczeń przyrodniczych,

- Przenikanie się treści 

przyrodniczych z innymi obszarami 

wiedzy

- Wzbudzanie zaciekawienia światem 

przyrody, wywołując postawę badawczą –

poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 

Dlaczego? Co się stanie gdy? itp.

- Odbycie przynajmniej dwóch wycieczek 

terenowych umożliwiających poglądową 

realizację takich działów jak ekologia i 

różnorodność organizmów

- poznawanie podstawowych urządzeń 

wykorzystywanych w rolnictwie

- Rozumienie i poszanowanie 

przyrody ożywionej i nieożywionej 

- Stawianie pytań i poszukiwanie na nie 

odpowiedzi poprzez obserwowanie i 

mierzenie, prowadzenie doświadczeń itd.

- Przygotowanie do życia w społeczeństwie 

informacyjnym – umiejętność wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystania informacji z 

różnych źródeł

Poszanowanie świata, roślin i 

zwierząt 

- Prowadzenie ciągłych lub okresowych 

obserwacji, doświadczeń związanych ze 

zmianami pór roku lub stanów pogody  

- Rozwijanie postaw obywatelskich, 

patriotycznych i społecznych 

- Wskazywanie przyczyn zjawisk 

przyrodniczych 

- Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i regionalnej, przywiązanie historii i 

tradycji narodowych 

- Kształtowanie postawy szacunku dla 

środowiska przyrodniczego – rozwój 

zainteresowań ekologią

- Poznawanie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, 

zwierząt i roślin

- Poznawanie charakterystycznych 

elementów krajobrazu 

CEL EDUKACJI NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA – ZAŁOŻENIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 



Możliwość realizacji celów kształcenia  

w danych dziedzinach edukacji 

 Geografia – obserwacja, pomiary w środowisku naturalnym, relacje 
przyroda – człowiek

 Chemia, fizyka – zastosowanie różnorodnych substancji w 
zachodzących procesach chemicznych związanych z 
przetwórstwem, uprawą roślin, hodowlą zwierząt, zastosowanie 
nawozów chemicznych

 matematyka – doświadczenia i eksperymenty, mierzenie, ważenie, 
licznie itp.

 WOS – rozumienie idei poczucia tożsamości lokalnej, 

 WOK – poznawanie elementów dziedzictwa kultury wiejskiej, 
twórczości ludowej

 W-f – edukacja zdrowotna – aktywność ruchowa, nauka tańca



Na co zwraca uwagę nauczyciel podczas 

wizyty w ZE?

 Serdeczne i cierpliwe podejście gospodarza do dociekliwości poznawczej uczniów

 Bezpośredni kontakt z rzeczywistością życia w gospodarstwie

 Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

 Autentyczność

 Swoboda naturalnej przestrzeni

 Oddziaływanie polisensoryczne

 Integracja wiedzy z różnych dziedzin 

 Samodzielne i efektowne działanie ucznia 

 Organizacja zajęć terenowych 

 Wyposażenie – warunki materialne zagrody



Oczekiwania nauczyciela

 Infrastruktura edukacyjna harmonijnie zorganizowana i wkomponowana w 

całość obiektu

 Zagroda wyposażona w zadaszone pomieszczenie

 Odpowiednie wyposażenie sal szkoleniowych 

 Łączenie wiedzy teoretycznej z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej z 

działaniami praktycznymi 

 stwarzanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym 

 Rozwijanie pomysłowości i kreatywności

 wspieranie umiejętności wieloaspektowego rozwiązywania problemów 

wynikających z poznawania zjawisk przyrody

 Wywołanie zaciekawienia w celu skupienia uwagi oraz motywacji do dalszego 

uczestniczenia w zajęciach  





Rozwijanie pomysłowości i kreatywności 

Metody aktywizujące

wielostronne podejście do procesu nauczania  

Uczenie się przez 

przyswajanie 

(bezpośredni 

przekaz wiedzy) 

Uczenie się przez 

odkrywanie 

(rozwiązywanie 

problemów)

Uczenie się przez 

przeżywanie 

(wywoływanie emocji)

Uczenie się przez 

działanie (rozwijanie 

umiejętności)



Metoda projektu – samodzielne inicjowanie, 

planowanie i wykonanie przedsięwzięcia  

 Nauczyciel – wspomaga inicjatywę ucznia

 źródło projektu – życie codzienne

 punkt wyjścia – sytuacja problemowa 

PRZEBIEG

 Zainteresowanie tematem                I ETAP

 Aktywność badawcza (tworzenie dokumentacji, doświadczeń, gromadzenie informacji 

itp.)                              II ETAP

 Kulminacja (przedstawienie zdobytych informacji na forum grupy)         III ETAP



Zagrody edukacyjne - założenia programowe 

 Cle główny – przybliżenie procesów zachodzących w naturalnym środowisku 

gospodarstwa wiejskiego, realizowane z wykorzystaniem potencjału 

edukacyjnego gospodarstwa oraz jego otoczenia

Edukacja:

1. Prod. rośl. – doświadczanie różnorodności biologicznej świata roślin, 

nowoczesne technologie, uprawy roślin itp.

2. Prod. zwierz. – poznawanie chowu i hodowli zwierząt, dobrostan, obsługa, 

użytkowanie, forma terapeutyczna itp.

3. Przetwórstwo płodów rolnych – warsztaty przetwarzania produktów 

pozyskiwanych w gospodarstwie owoce, mleko, mięso itp.

4. Świadomość ekologiczna i konsumencka – proekologia, produkcja nawozów, 

kompostowniki itp.

5. Dziedzictwo kultury materialnej wsi – realizacja zajęć, warsztatów 

artystycznych, kulinarnych, plastycznych, obrzędowych itp.



Zaspakajanie

potrzeb uczniów 

SFERA FIZYCZNA 

– (aktywność 

ruchowa)

SFERA EMOCJONALNA –

(potrzeby emocjonalne)

SFERA OSOBOWOŚCI –

(wspieranie indywidualnych 

zainteresowań)

SFERA POZNAWCZA –

(wspieranie rozwoju, 

ułatwianie samodzielnego 

doświadczenia 

rzeczywistości)

SFERA MORALNA –

(uczenie przez 

naśladowanie i 

modelowanie)



PROGRAM – konspekt zajęć

 Konspekt - ma być zwięzły i konkretny, przedstawia 

najważniejsze czynności wykonywane kolejno podczas 

planowanych zajęć

 Ma nam pomóc w sprawnym przechodzeniu od jednego 

etapu do drugiego, powinien zawierać



Co powinien zawierać?

1. Temat zajęć

2. Cele lekcji 

 cel główny – określany zakres dążeń i postulatów wychowawczych w 

wybranej problematyce

 Cele szczegółowe – wiadomości i umiejętności uczniów w aspekcie:

a) Zapamiętywanie wiadomości (uczeń wie)

b) Rozumienie wiadomości (uczeń rozumie)

c) Stosowanie wiadomości (uczeń potrafi)



Co powinien zawierać?
3. Metody nauczania

a) Oglądowe, pokaz i pomiar

b) słowne, wykład, pogadanka, praca z książką

c) Laboratoryjne, praktycznej działalności, zajęć praktycznych

4. Pomoce dydaktyczne/środki

5. Przebieg zajęć z podaniem czasu 

a) Etap wstępny 

b) Etap główny

c) Etap końcowy 

d) Podsumowanie 

6. Formy zajęć: zbiorowa, grupowa, indywidualna




