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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  51/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i wyjść grupowych w ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 
 

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ GRUPOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 

1055) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 

2140) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizowanie przez szkołę wycieczki i wyjścia grupowe uczniów powinny mieć na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach  

i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania  

z zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

2. Wycieczki mogą przyjąć następujące formy: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu 

nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga  

od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 

organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy 

w praktyce; 

3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania 

kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program 

wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych. 

3. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

4. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku wycieczek przedmiotowych,  

z podstawy programowej. 
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5. Każda wycieczka lub wyjście grupowe powinny się zaczynać i kończyć na terenie szkoły lub w jej pobliżu. 

Rodzice są zobowiązani do odebrania uczniów po zakończonej wycieczce /wyjściu grupowym. 

6. W przypadku uczniów mieszkających w Internacie opiekun lub kierownik wycieczki/wyjścia odprowadza 

uczniów do Internatu i przekazuje pod opiekę dyżurnego wychowawcy. 

 

ORGANIZACJA WYCIECZEK 

§ 2 

1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.  

W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem 

pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

2. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie wycieczki są 

obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za organizację i prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki. 

4. Kierownik wycieczki powinien uzyskać zgodę na organizację wycieczki od Dyrektora lub upoważnionego 

wicedyrektora szkoły najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wycieczką. 

5. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia Dyrektorowi kompletną 

dokumentację wycieczki do zatwierdzenia, a w przypadku wycieczki zagranicznej na 14 dni przed jej 

rozpoczęciem. 

6. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) Dyrektor Szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór;  

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 

leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika  

z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym 

porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

7. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

1) kartę wycieczki i jej harmonogram (Zał. nr 1);  

2) listę uczestników zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, telefon do rodzica/opiekuna prawnego ucznia  

oraz podpis uczestnika (Zał. nr 2); 

3) pisemne zgody rodziców na udział w wycieczce. 

8. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 

9. Wszelkich zmian w dokumentacji wycieczki po terminach określonych w ust.4 można dokonywać tylko za zgodą 

i wiedzą Dyrektora Szkoły. 

10. W przypadku, gdy złożona dokumentacja jest niepełna, Dyrektor Szkoły może nie wydać zgody  

na wycieczkę lub wykreślić uczestnika z listy wycieczki (w przypadku braku zgody rodzica/opiekuna). 

11. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

12. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu 

zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

 

ORGANIZACJA WYJŚĆ GRUPOWYCH 

§ 3 

1. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w: 

1) olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych; 

2) wykładach i zajęciach warsztatowych; 

3) zawodach sportowych; 

4) seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach ,wernisażach; 

5) spotkaniach integracyjnych; 
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6) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

2. Nauczyciel organizujący wyjście grupowe musi uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. 

3.  Wyjście należy odnotować w Rejestrze wyjść grupowych (Zał. nr 3) znajdującym się w Sekretariacie Szkoły  

oraz w dzienniku lekcyjnym/elektronicznym. 

4. Liczbę opiekunów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem organizującym wyjście,  

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (§4 ust.2-6). 

5. Do zadań opiekuna wyjścia grupowego należy: 

1) sprawowanie opieki nad uczestnikami; 

2) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia; 

3) organizowanie transportu (jeśli dotyczy); 

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

6. Uczestnicy wyjścia grupowego zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 10 niniejszego 

Regulaminu. 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI  

PODCZAS WYCIECZEK/ WYJŚĆ GRUPOWYCH 

§ 4 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma 

charakter ciągły. 

2. Przy wyjściu na terenie Ostrowca bez korzystania ze środków lokomocji powinien być zapewniony co najmniej  

1 opiekun na 30 uczniów. 

3. Przy wyjściu poza granice administracyjne miasta z wykorzystaniem środków lokomocji powinien być 

zapewniony co najmniej 1 opiekun na 20 uczniów. 

4. Przy wycieczkach pieszych powinien być zapewniony co najmniej 1 opiekun na 20 uczniów. 

5. Przy wycieczkach autokarowych/rowerowych powinien być zapewniony co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów. 

6. Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo - turystyczne wymagają opieki co najmniej 1 opiekuna na 10 

uczestników. 

7. Zabrania się prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. W czasie gwałtownego załamania 

warunków pogodowych (szczególnie w przypadku planowania pieszych wycieczek górskich), wycieczkę należy 

odwołać. 

8. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu 

docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie 

zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć w miejscu wyznaczonym w harmonogramie wycieczki.  

11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się na drogach. 

12. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/,  

a w przypadku wyjazdu zagranicznego także od kosztów leczenia/KL/. 

13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki wśród uczestników miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych 

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

§ 5 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki 

i opiekunów.  

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub kamizelki. 
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3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik wycieczki jako 

prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, 

zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.  

4. W przypadku małych grup, grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym 

poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę  

na poruszające się po drodze pojazdy.  

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, również zwartą grupą. 

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych). 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW LOKOMOCJI 

§ 6 

Jazda autokarem 

1. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc przez uczestników 

wycieczki.  

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 

3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru. 

4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.  

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstają z nich podczas jazdy. 

6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach, ustawia młodzież, zwracając 

uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.  

7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek. 

8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z uczestników nie pozostał w autokarze. 

9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.  

§ 7 

Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem 

1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem z przedziałami), należy dokonać 

tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów  

w przedziałach, sprawdza listę obecności.  

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.  

3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.  

4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować ład i porządek. 

5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie. 

6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał. 

7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. 

 

KIEROWNIK WYCIECZKI 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. 

2. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są 

obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

3. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki; 

2) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki  

oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki; 
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3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu  

oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

4) zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich 

przestrzegania; 

5) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i 

bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę 

pierwszej pomocy; 

7) organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegu dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

8) dokonanie podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

10) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformowanie  

o tym Dyrektora Szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

 

OPIEKUN WYCIECZKI 

§ 9 

1. Opiekunów wycieczki wyznacza Dyrektor Szkoły spośród pracowników pedagogicznych. 

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także inna osoba pełnoletnia 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły. 

3. Opiekunem wycieczki, o którym mowa w ust.2, nie może być osoba widniejąca w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na tle seksualnym; status osoby sprawdza Dyrektor Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

5. Zadania opiekuna: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami; 

2) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz przybycia do miejsca docelowego; 

3) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu; 

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

5) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

6) sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. 

 

RAMOWY REGULAMIN WYCIECZEK I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW 

§ 10 

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

1) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

2) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów  

lub przewodników; 

3) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

2. Uczestnicy wycieczki: 

1) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których 

może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 

2) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna; 

3) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających;  

4) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt; 
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5) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają; 

6) przestrzegają godzin ciszy nocnej; 

7) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem; 

8) zgłaszają wszelkie problemy zdrowotne opiekunowi; 

9) uczestnicy wycieczki dbają o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów, pieniędzy. 

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte 

konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania w ZSOMS.  

4. W przypadku naruszenia przez ucznia ust. 2c będą zawiadomieni jego rodzice/prawni opiekunowie oraz Dyrektor 

Szkoły.  

5. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice/prawni opiekunowie. 

 

FINANSOWANIE WYCIECZKI/WYJŚCIA GRUPOWEGO 

§ 10 

1. Wycieczki/wyjścia grupowe finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych 

źródeł. 

2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce/wyjściu grupowym zobowiązani są do pokrycia związanych z tym 

kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł. 

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce/wyjściu grupowym, a następnie deklarację tę 

wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

4. Pieniądze zebrane na wycieczkę/wyjście grupowe wpłacane są na konto Rady Rodziców. 

5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce/wyjściu grupowym. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają 

obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora Szkoły. Listę tych uczniów kierownik 

wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. 

2. W razie wypadku uczestnika wycieczki/wyjścia grupowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych 

3. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga Dyrektor Szkoły na podstawie Statutu 

Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu. 
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Zał. nr 1 do Regulaminu  wycieczek i wyjść grupowych w ZSOMS  

KARTA WYCIECZKI 

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostw Sportowego,  

                                   27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5 

 Cel wycieczki: …………………..…………………………………………………………………………….. 

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

Nazwa kraju
1
/miasto/trasa wycieczki: 

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

Termin: ………………………..…………………….………………………………………………………….  

Numer telefonu kierownika wycieczki: …………………..……………………………………………………  

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………..  

Klasa: …………………………………………………………………………………………       

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………...  

Środek transportu: …………………………………………………………………………….    

1 Dotyczy wycieczki za granicą.  
 

PROGRAM WYCIECZKI 
Data, godzina 

wyjazdu  

oraz powrotu 

Długość 

trasy  

(w km) 

Miejscowość 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 bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 

 

Kierownik wycieczki  

 

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

 

 

 

 

Opiekunowie wycieczki 

1. ……………………… 

2. .……………………... 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

5. ……………………… 

6. ……………………… 
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

….……………………………………………..…  
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
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Zał. nr 2 do Regulaminu  wycieczek i wyjść grupowych w ZSOMS  

Lista uczestników/ podpis potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu wycieczki 

 

Lp Nazwisko i imię Numery telefonów kontaktowych 

Rodziców (prawnych opiekunów) 

Podpis uczestnika 

wycieczki 

 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    

 

Numer polisy ubezpieczeniowej                                                          Zatwierdzam 

      

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

                                                                                          ………………………………………… 
 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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Zał. nr 3 do Regulaminu  wycieczek i wyjść grupowych w ZSOMS  

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH 

 
Lp. Data Miejsce 

wyjścia 

Godzina 

wyjścia 

Cel/program 

wyjścia 

Miejsce  

i godzina  

powrotu 

Imiona 

i nazwiska 

opiekunów  

 

Liczba 

uczniów 

Podpisy 

opiekunów 

Podpis 

dyrektora 

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.           

 

 

 


