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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko∏y i placówki
krajoznawstwa i turystyki.
Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7
wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Przedszkola, szko∏y i placówki, zwane dalej
„szko∏ami”, mogà organizowaç dla wychowanków
i uczniów, zwanych dalej „uczniami”, ró˝norodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. W organizowaniu form dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, szko∏y mogà wspó∏dzia∏aç ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest krajoznawstwo i turystyka.
§ 2. Organizowanie przez szko∏y krajoznawstwa
i turystyki ma na celu w szczególnoÊci:
1) poznawanie kraju, jego Êrodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2) poznawanie kultury i j´zyka innych paƒstw,
3) poszerzanie wiedzy z ró˝nych dziedzin ˝ycia spo∏ecznego, gospodarczego i kulturalnego,

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których
udzia∏ nie wymaga od uczestników przygotowania
kondycyjnego i umiej´tnoÊci specjalistycznych
— zwane dalej „wycieczkami”,
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy w´drowne, w których udzia∏ wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiej´tnoÊci specjalistycznych, w tym pos∏ugiwania si´ specjalistycznym sprz´tem,
5) imprezy wyjazdowe — zwiàzane z realizacjà programu nauczania, takie jak: zielone szko∏y, szko∏y zimowe, szko∏y ekologiczne
— zwane dalej „imprezami”.
§ 5. Organizacj´ i program wycieczek oraz imprez
dostosowuje si´ do wieku, zainteresowaƒ i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawnoÊci fizycznej, stopnia przygotowania i umiej´tnoÊci specjalistycznych.
§ 6. 1. Obozy w´drowne, o których mowa w § 4
pkt 4, organizuje si´ po trasach przygotowanych przez
podmioty dzia∏ajàce w zakresie turystyki kwalifikowanej.

4) wspomaganie rodziny i szko∏y w procesie wychowania,

2. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników
wycieczek i imprez uwzgl´dnia si´ istniejàcà baz´
szkolnych schronisk m∏odzie˝owych.

5) upowszechnianie wÊród dzieci i m∏odzie˝y zasad
ochrony Êrodowiska naturalnego oraz umiej´tnoÊci korzystania z zasobów przyrody,

§ 7. 1. Szko∏y mogà organizowaç wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4
pkt 1—4.

6) podnoszenie sprawnoÊci fizycznej,

2. Zgod´ na zorganizowanie wycieczek i imprez,
o których mowa w ust. 1, wyra˝a dyrektor szko∏y po zawiadomieniu organu prowadzàcego i organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny.

7) popraw´ stanu zdrowia dzieci i m∏odzie˝y pochodzàcych z terenów zagro˝onych ekologicznie,
8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9) przeciwdzia∏anie patologii spo∏ecznej,
10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si´
w ró˝nych sytuacjach.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególnoÊci:
1) nazw´ kraju,
2) czas pobytu,

§ 3. Krajoznawstwo i turystyka mo˝e byç organizowana w ramach zaj´ç lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
pozaszkolnych.

3) program pobytu,

§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa si´ w nast´pujàcych formach:

5) list´ uczniów bioràcych udzia∏ w wyjeêdzie wraz
z okreÊleniem ich wieku.

1) wycieczki przedmiotowe — inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupe∏nienia obowiàzujàcego programu nauczania, w ramach danego
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

§ 8. Udzia∏ uczniów niepe∏noletnich w wycieczkach,
z wyjàtkiem przedmiotowych odbywajàcych si´ w ramach zaj´ç lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich
przedstawicieli ustawowych.

4) imi´ i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
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§ 9. 1. Wycieczk´ lub imprez´ przygotowuje si´ pod
wzgl´dem programowym i organizacyjnym, a nast´pnie informuje si´ uczestników o podj´tych ustaleniach,
a w szczególnoÊci o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny
sprz´t i ekwipunek oraz apteczk´ pierwszej pomocy,

2. Zapewnienie opieki i bezpieczeƒstwa przez szko∏´ uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa si´
w sposób okreÊlony 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 oÊwiaty.

8) dokonuje podzia∏u zadaƒ wÊród uczestników,

§ 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szko∏´, list´ uczestników, imi´ i nazwisko
kierownika oraz liczb´ opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którà zatwierdza dyrektor szko∏y.
2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 11. 1. Dyrektor szko∏y wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spoÊród pracowników pedagogicznych szko∏y o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okreÊlonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy mo˝e byç
tak˝e inna, wyznaczona przez dyrektora szko∏y, osoba
pe∏noletnia, która:
1) ukoƒczy∏a kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego,
przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu w´drownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, mo˝e byç osoba po ukoƒczeniu kursu
dla kierowników obozów w´drownych lub posiadajàca
uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej,
o której mowa w § 4 pkt 4, mo˝e byç osoba posiadajàca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bàdê stopieƒ
trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
§ 12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególnoÊci:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub
imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich
uczestników,
3) zapewnia warunki do pe∏nej realizacji programu
i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje
nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeƒstwa
oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5) okreÊla zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeƒstwa
uczestnikom wycieczki lub imprezy,

7) organizuje transport, wy˝ywienie i noclegi dla
uczestników,

9) dysponuje Êrodkami finansowymi przeznaczonymi
na organizacj´ wycieczki lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakoƒczeniu.
§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy mo˝e byç
nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szko∏y,
inna pe∏noletnia osoba.
2. Opiekun w szczególnoÊci:
1) sprawuje opiek´ nad powierzonymi mu uczniami,
2) wspó∏dzia∏a z kierownikiem w zakresie realizacji
programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
przez uczniów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zasad bezpieczeƒstwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadaƒ przydzielonych
uczniom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
§ 14. Kierownikiem lub opiekunem uczniów bioràcych udzia∏ w wycieczce lub imprezie zagranicznej mo˝e byç osoba znajàca j´zyk obcy w stopniu umo˝liwiajàcym porozumienie si´ w kraju docelowym, jak równie˝ w krajach znajdujàcych si´ na trasie planowanej
wycieczki lub imprezy.
§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegajà
ubezpieczeniu od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej
— ubezpieczeniu od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i kosztów leczenia.
§ 16. Dzia∏alnoÊç szko∏y w zakresie krajoznawstwa
i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania
i wy˝ywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub
imprez, mo˝e byç finansowana ze Êrodków pozabud˝etowych, a w szczególnoÊci:
1) z odp∏atnoÊci uczniów bioràcych udzia∏ w wycieczce lub imprezie,
2) ze Êrodków pochodzàcych z dzia∏alnoÊci samorzàdu uczniowskiego i organizacji m∏odzie˝owych
dzia∏ajàcych na terenie szko∏y,
3) ze Êrodków wypracowanych przez uczniów,
4) ze Êrodków przekazanych przez rad´ rodziców lub
rad´ szko∏y, a tak˝e osoby fizyczne i prawne.
§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516)

WZÓR
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i za∏o˝enia programowe wycieczki (imprezy)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Termin ..................................................................................... iloÊç dni ............................. klasa/grupa .......................
Liczba uczestników...........................................................................................................................................................
Kierownik (imi´ i nazwisko) ............................................................................................................................................
Liczba opiekunów ...........................................................................................................................................................
Ârodek lokomocji .............................................................................................................................................................
OÂWIADCZENIE
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania przepisów dotyczàcych zasad bezpieczeƒstwa na wycieczkach i imprezach dla
dzieci i m∏odzie˝y.
Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

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

................................................................................
(podpis)

............................................................................
...........................................................................
HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu

IloÊç km

Adnotacje organu prowadzàcego
lub sprawujàcego nadzór pedagogiczny

MiejscowoÊç

Program

Adres punktu
noclegowego i
˝ywieniowego

Zatwierdzam
.....................................................................
(piecz´ç i podpis dyrektora szko∏y)

