
Regulamin wyjść poza teren obiektu w trakcie trwania zajęć lekcyjnych 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 

 

Podstawa prawna:  

- §2 ust. 1-2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm. – ostatnie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 października 2018 r.(poz. 2140). 

 

 

1.Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza 

terenem szkoły, na terenie dzielnicy Rybnika Chwałęcic lub okolic.  

2.Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu programu w jednym dniu. 

3.Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w: 

a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) zajęciach warsztatowych, 

c) zawodach sportowych, 

d) spotkaniach integracyjnych, np. ogniskach, 

e) seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach, wernisażach, 

f) plenerach artystycznych, spacerach 

g) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.  

4.Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona. 

5.Opiekunem wyjścia jest nauczyciel lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.      

6. Placówka prowadzi rejestr wyjść grupowych, który  zawiera: 

 liczbę porządkową 

 datę 

 miejsce wyjścia /miejsce powrotu  

  godzinę wyjścia / godzinę powrotu 

 cel lub program wyjścia 

 liczbę uczniów 

 czytelny podpis opiekuna/ opiekunów  

 podpis dyrektora szkoły 

 uwagi 

7. Rejestr wyjść grupowych uczniów / załącznik nr 1/  jest dokumentem niezależnym od karty 

wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły jako wyrażenie zgody na zorganizowanie przez 

szkołę wycieczki dla uczniów. 

8.Podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden 

opiekun nad zespołem klasowym, 

9.Podczas wyjścia w trakcie , którego korzysta się ze środków lokomocji opiekę powinien 

sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów, 

10.W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów. 

11. Do zadań opiekuna wyjścia należy: 

https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-szkolach-i-placowkach/rozporzadzenie-menis-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach/#rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-szkolach-i-placowkach
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-szkolach-i-placowkach/rozporzadzenie-menis-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach/#rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-szkolach-i-placowkach


a) zgłoszenie wyjścia dyrektorowi lub wicedyrektorowi 

b) wpisanie wyjścia do „Zeszytu wyjść” z podaniem: daty, ram czasowych celu 

wyjścia, ilości uczestników oraz klas, do której  uczęszczają. W przypadku 

wyjścia na zawody sportowe  dodatkowo wypełnienie karty zgłoszenia na zawody 

c) odnotowanie wyjścia w e-dzienniku  klasy, do której uczęszczają uczestnicy 

wyjścia, 

d) ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia, 

e) sprawowanie opieki nad uczniami, 

f) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia, 

g) w razie potrzeby organizowanie transportu, 

h) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

i) odebranie zgody od rodziców/ prawnych opiekunów uczniów (w przypadku 

zawodów sportowych i konkursów) i dołączenie jej do karty zgłoszenia.  

W przypadku pozostałych wyjść zgoda nie jest wymagana. 

12. Jeżeli wyjście jest zorganizowane dla całej klasy, to uczniowie nie uczestniczący  

w wyjściu mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora 

szkoły. 

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego  

w trakcie wyjścia ze szkoły. 

14. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna a w przypadku podróży 

także zasady podane przez przewoźnika. 

15. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą 

opiekuna. 

16. Uczeń w żadnym przypadku nie może oddalić się od grupy. 

17. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi. 

18. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów  

i pieniędzy. 

19. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny 

(punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach 

publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy). 

20. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza 

szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.  

21. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych między 

uczestnikami wyjścia decydujące zdanie ma opiekun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH UCZNIÓW / DZIECI 

 

 
Lp. Data Miejsce wyjścia/ 

miejsce powrotu 

Godz. wyjścia/ godz. powrotu Cel wyjścia/ program 

wyjścia 

Liczba 

uczniów/ 

dzieci 

Czytelny podpis 

opiekuna/ 

opiekunów 

Podpis  

dyrektora 

Uwagi 

         

         

         

         

         

         

         

 


