Warunki i zasady organizacji wycieczek szkolnych, imprez
turystyczno –krajoznawczych i wyjazdów zagranicznych w Zespole
Szkół Akademickich w Zielonej Górze.
Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 - 10539 - Poz. 1516
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r .Prawo
o ruchu drogowym/Dziennik Ustaw Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.

I Szkoła w ramach działań dydaktyczno-wychowawczych może organizować
następujące formy wypoczynki i krajoznawstwa
1. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli
w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.
3. Imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje.
4. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga
od uczestników przygotowania kondycyjnego oraz umiejętności specjalistycznych,
w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.
5.Iimprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak:
zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, warsztaty specjalizacyjne
6. Wyjazdy integracyjne (przed rozpoczęciem roku szkolnego w klasie
I liceum i gimnazjum) w celu zapoznania się uczniów ze sobą,
z wychowawcą klasy i pedagogiem, a także poinformowanie uczniów
o zasadach realizacji procesu dydaktycznego .
7. Celem działalności turystyczno –krajoznawczej jest:
- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i
historii,
- poznawanie kultury i języka innych państw,
-poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturalnego,
- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony
środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania
z zasobów przyrody,
- podnoszenie sprawności fizycznej,
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- poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych
ekologicznie,
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii
społecznej,
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
3.W organizowaniu wycieczki lub imprezy, szkoła może współdziałać ze
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest
krajoznawstwo i turystyka.
4. Ze względu na czas wyjazdu wyróżnia się następujące formy:
- kilkugodzinne- wyjścia do kina , teatru, na wystawę itp.:
- jednodniowe- trwające cały dzień, zajęcia integracyjne itp:
- kilkudniowe- trwające do 4 dni, z noclegami poza miejscem
zamieszkania ucznia (2 dni zajęć szkolnych i 2 dni wolne):
- tygodniowe- wyjazdy zagraniczne połączone z kształceniem
językowym lub „zielone szkoły”:
5. . Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne.
Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprezy, wyżej wymienionej udziela
dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
6. Zawiadomienie to zawiera w szczególności:
- nazwę kraju,
- czas pobytu,
- program pobytu,
- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody
rodziców lub opiekunów.
8.Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym
i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach,
a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.
9. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkolę uczniom podczas wycieczek i
imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.
889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy
o systemie oświaty.
10. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkolę, listę
uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta
wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub odpowiedzialny v-ce
dyrektor.
11. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do opracowanych zasad.
12.. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród
pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji
określonych form krajoznawstwa systemie turystyki.
13. Kierownikiem wycieczki lub Imprezy może być także inna,
wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
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- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
- jest instruktorem harcerskim,
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
14. Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla
kierowników obozów wędrownych.
15. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, osoba posiadająca
kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem.
16. Zadania kierownika wycieczki:
- opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
- opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
- zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia
warunki do ich przestrzegania,
- określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
- nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy,
- organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
- dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
- dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,
- dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy
po jej zakończeniu.
17. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo,po uzyskaniu
zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
18. Zadania opiekuna:
- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
- współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
19. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub
imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również
w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
20. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia.
21. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników
i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana:
- ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
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- z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
- ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego
i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
- ze środków wypracowanych przez uczniów,
- ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby
fizyczne i prawne.
II Zapewnienie bezpieczeństwa
1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub
placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych
jednostek.
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru
upoważnionej do tego osoby.
3. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia
lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece
szkoły lub placówki.
5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki
liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się 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.
6. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do
punktu docelowego.
7. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy
i gołoledzi oraz innych niesprzyjających warunków.
8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się
z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
9. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się
tylko w obrębie "kąpielisk" i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających
warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących
się i uprawiających sporty wodne.
10. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych i przystosowanych.
11. 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.
12. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się
w sprzęt ratunkowy.
13. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego
obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

4

5
14. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych
wiatrów.15.Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach,
stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
III Procedury związane z wypadkami uczestników wycieczki
1. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku
niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pierwszej pomocy.
2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
- rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
- organ prowadzący szkołę lub placówkę;
- pracownika służby bhp;
- społecznego inspektora pracy;
- radę rodziców.
3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty.
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie
inspektora sanitarnego.
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1 - 4 dokonuje dyrektor bądź
upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
IV Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach
1. Przepisy dotyczą terenów położonych powyżej 600 m nad poziomem morza,
których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich
przebywających lub których zagospodarowania rekreacyjno - sportowe kwalifikuje
do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportowej w górach. jak również
terenów leżących poniżej 600 m n.p.m, których rzeźba stwarza zagrożenia dla
zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie
rekreacyjno - sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej
i sportu w górach.
2. Za stan i warunki bezpieczeństwa terenów i tras służących uprawianiu sportów
zimowych, znajdujących się przy kolejach linowych lub wyciągach narciarskich,
odpowiadają właściciele tych kolei i wyciągów.
3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych
imprez turystycznych i sportowych w górach.
- Organizatorzy imprez turystycznych mają obowiązek opracowania regulaminu
imprezy, w którym określają m. in. warunki zapewniające bezpieczeństwo jej
uczestników. Organizator powinien zapoznać uczestników z regulaminem przed
imprezą.
- Imprezy sportowe o charakterze masowym lub wyczynowym są organizowane
na podstawie regulaminów właściwych polskich związków sportowych.
3. Regulamin powinien uwzględniać specyfikę obszaru, na którym odbywa się
impreza oraz ustalać zasadę udzielania pomocy w razie wypadku.
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- . Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m mogą
prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.
- Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi,
powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.
- Organizatorów imprez turystycznych i sportowych dla młodzieży szkolnej
obowiązują także przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.
V Warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne.
1. Do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa osób pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne upoważnione są Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe WOPR oraz inne organizacje ratownicze, które wykonują
obowiązki uprawnienia WOPR za zgodą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i
Turystyki.
2. Kąpieliska mogą być zorganizowane lub prowizoryczne
- Kąpieliskiem zorganizowanym jest teren położony nad obszarem
wodnym z plażą, na stale przystosowany do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale
oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne
urządzenia, jak: pomosty, natryski i szatnie.
- Kąpieliskiem prowizorycznym jest teren położony nad obszarem wodnym
z plażą, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpieli
prowizorycznie oznakowanym oraz w urządzenia sanitarne.
- Pływalnią jest obiekt wyposażony w sztuczny zbiornik
/ basen/ przeznaczony
do kąpieli, mający trwałe brzegi
i dno, zaopatrywany w wodę przepływową oraz mający urządzenia sanitarne,
szatnie i natryski. Pływalnie mogą być kryte o odkryte.
- Szczegółowe warunki korzystania z kąpieliska lub pływalni określa regulamin.
-. Kąpielisko należy zlokalizować tak, aby miało dogodnie ukształtowany brzeg
i dno oraz dobre nasłonecznienie. Szybkość prądu wody w obrębie kąpieliska
zlokalizowanego nad wodami bieżącymi nie powinna przekraczać 1 m/sek.
- Zlokalizowanie kąpieliska wymaga pozytywnej opinii WOPR oraz uzgodnienie
z właściwymi organami administracji samorządowej, inspektoratem żeglugi
śródlądowej i organem SANEPID-u , a lokalizacja kąpieliska nad wodami
morskimi z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.
-. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób
pełnoletnich.
3.. Do obowiązków kierowników kolonii, obozów i innych placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk
i pływalni, należy:
- zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz
czuwaniem nad jego ścisłym przestrzeganiem,
- uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu
korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo
uczestnikom.
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4. Zapewnienie bezpieczeństwa przez osoby fizyczne i prawne, prowadzące nad
wodą działalność w dziedzinie kultury fizycznej, uprawniającym sporty wodne,
a szczególności: żeglarstwo, żeglarstwo lodowe , żeglarstwo motorowodne,
narciarstwo wodne, wioślarstwo, kajakarstwo, oraz lotniarstwo i paralotnictwo
holowania za statkami motorowodnymi, polega na:
- zagospodarowaniu i eksploatacji przystani i sprzętu pływającego oraz
użytkowania przyległych akwenów - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
ustalonymi w odrębnych przepisach
- zapewnienie na przystani i akwenie, warunków do udzielania pomocy osobom
potrzebującym, w tym pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
5. Skład załogi sprzętu pływającego ustala się, uwzględniając
zasady dobrej praktyki i wymagania przepisów.
6. Jeżeli w składzie załogi sprzętu pływającego są dzieci do lat 14, powinna nim
kierować osoba pełnoletnia.
7.Szczegółowe Warunki Bezpieczeństwa osób korzystających
z kąpielisk i pływalni.
8. Korzystanie z kąpieliska i pływalni może odbywać się w grupach
zorganizowanych lub indywidualnie.
2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia
ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela
lub innej uprawnionej osoby. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa
w kąpielisku zorganizować należy:
- zapewnić stałą kontrolę przez ratowników lustra wody z brzegu od strony
wody /z łodzi ratunkowych lub specjalnych pontonów/
- trwale oznaczyć strefy dla umiejących i nie umiejących pływać,
a w szczególności:
- strefy dla nie umiejących pływać o głębokości nie większej niż 120 cm - bojami
w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować strefa o szerokości
5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm,
-strefy dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami o kolorze
czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nie umiejących pływać lub od
linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m,
- wydzielić brodzik dla dzieci w miejscu, w którym znajduje się piaszczyste
i płaskie dno oraz woda o głębokości do 40 cm, przez oznaczenie bojami oraz
otoczenie siatką sięgającą do dna.
- zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wod i powietrza oraz
wysokości fali i siły wiatru,
- wyposażyć kąpielisko w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
- wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocy oraz urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze ( wzrokowe i słuchowe)
- ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych.
-. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę
prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
-. Regulamin kąpieliska i pływalni powinien w szczególności:
* określić nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej kąpielisko lub
pływalnię,
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* przewidywać zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych,
* postanawiać, że:
* dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska lub pływalni oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
* zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według ustalonego
rozkładu zajęć,
* grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż
15
uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,
* zajęcia na pływalni krytej mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów
pływania i ratowników,
* osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z
terenu kąpieliska lub pływalni.
VI Liczba uczestników wycieczki i warunki organizacji w poszczególnych
rodzajach wycieczek
1. Wycieczka autokarowa:
-liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i
pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby
miejsc;
-miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
-przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe
miejsca do siedzenia;
-autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”;
-kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego
oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy;
-maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas
przerwy w jeździe – zalecane 45 minut;
-postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
tj. na oznakowanych parkingach;
- po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
- obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie
mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez
okno, itd.);
2. Wycieczka piesza:
- w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
- uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca
i warunków atmosferycznych;
- w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną
drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;
- w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie
parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych
ścieżkach;
- opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);
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- przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani
o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
3. Wycieczka w góry:
- wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek,
a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna
przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży
starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
- na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do
miejsca noclegu;
- liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
- uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze
względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze
wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku;
- wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych
szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem)
ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; kolumnę
otwiera i zamyka osoba dorosła;
- na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik
górski lub przodownik turystyki górskiej;
- na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni
przewodnicy górscy;
4. . Wycieczka rowerowa:
- liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu
drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
- w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200
metrów;
- wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
- prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie,
następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;
- tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
- odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
- uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok
siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu
drogowego;
- opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia
do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
- uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na
głowę;
- z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw.
ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.
5. Wycieczka turystyki kwalifikowanej:
Przepisy prawne nie definiują pojęcia „turystyka kwalifikowana”. W dostępnej
literaturze turystyka kwalifikowana określana jest jako najwyższa forma
specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania
psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w
środowisku naturalnymi w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach
potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem
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turystycznym. W związku z tym, organizując wycieczkę turystyki kwalifikowanej,
dla bezpieczeństwa jej uczestników, należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10
uczniów. W szczególnych okolicznościach konieczne jest zwiększenie liczby
opiekunów przy uwzględnieniu m.in. ukształtowania terenu, wieku i aktualnego
stanu zdrowia uczestników, predyspozycji psychofizycznych oraz aktualnych
i przewidywanych warunków atmosferycznych.
VII Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:
- w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
- opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy
uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania,
przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
- zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy,
gołoledzi,
- zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego
przewodnika górskiego,
- zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami
wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju
owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,
- przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną
apteczkę,
- przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia
uczestników z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze,
statku wycieczkowym, na peronach kolejowych (przejazdy PKP), na szlakach
turystycznych
i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub
opóźnianiu marszu,
- po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z
rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno –
higienicznymi.
- kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania
ciszy i snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca
noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu
palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania
narkotyków lub innych niedozwolonych używek,
- w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy
wszystkim jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby
medyczne (obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku
wszystkim jej potrzebującym). Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.
VII Dokumentacja wycieczki/imprezy
Karta wycieczki
Lista uczestników opiekunów (data urodzenia lub PESEL adres zamieszkania
Regulamin wycieczki
Pisemne zgody rodziców
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Polisa ubezpieczeniowa
Rozliczenie finansowe (po zrealizowaniu wyjazdu)
Opr. Joanna Andrzejewska
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