REGULAMIN WYCIECZEK

ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

I. Cele dzia alno ci turystycznej.
Turystyka jest elementem Planu Pracy Szko y oraz Szkolnego Programu Pracy
Wychowawczej.

Za

realizacj

odno nych

zapisów

w

powy szych

dokumentach

odpowiedzialni s : dyrektor oraz wszyscy nauczyciele szko y.
Organizowanie przez szko krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególno ci:

1. Poznanie regionu i kraju , jego rodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury
i historii.
2. Poszerzenie wiedzy z ró nych dziedzin ycia spo ecznego, gospodarczego i kulturalnego.
3. Wspomaganie rodziny i szko y w procesie wychowawczym.
4. Upowszechnianie w ród dzieci zasad ochrony rodowiska naturalnego oraz umiej tno ci
korzystania z zasobów przyrody.
5. Podnoszenie sprawno ci fizycznej .
6. Popraw stanu zdrowia dzieci pochodz cych z terenów zagro onych ekologicznie.
7. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
a) wskazanie wy szo ci odpoczynku czynnego nad biernym
b) akcentowanie zale no ci mi dzy wypoczynkiem czynnym a zdrowiem fizycznym
i psychicznym
8. Przeciwdzia ania patologii spo ecznej.
9. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania si w ró nych sytuacjach.
10. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania si w ró nych miejscach takich jak:
a) rodki komunikacji publicznej
b) obiekty muzealne
c) obiekty przyrodnicze ( Parki Narodowe, lasy)
d) k pieliska i akweny wodne
e) tereny górskie

Organizowanie przez szko krajoznawstwa i turystyki odbywa si w nast puj cych formach:
wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu
uzupe nienia obowi zuj cego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych
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wycieczki krajoznawczo - turystyczne w których udzia nie wymaga od uczestników
przygotowania

kondycyjnego

i

umiej tno ci

specjalistycznych

zwane

dalej

wycieczkami
imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje
imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy w drowne, w których udzia wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiej tno ci specjalistycznych, w tym
pos ugiwania si sprz tem specjalistycznym
imprezy wyjazdowe - zwi zane z realizacj programu nauczania, takie jak: zielone
szko y, szko y zimowe, szko y ekologiczne.

Organizacja wycieczki
Przed rozpocz ciem wycieczki organizator powinien przedstawi wicedyrektorowi jej plan
w nast puj cych terminach:
wycieczka kilkudniowa -- 2 tygodnie przed wyjazdem
biwak -- I tydzie przed wyjazdem
wycieczki jednodniowe -- 2 dni przed wyjazdem
Plan wycieczki powinien zawiera nast puj ce elementy:
termin
tras
rodki lokomocji
rodzaj

wycieczki

(dydaktyczna,

dydaktyczno

-

turystyczna,

turystyczno-

krajoznawcza, krajoznawcza)
zakwaterowanie i wy ywienie
imienn propozycj opiekunów
wst pny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawieraj cy przewidywane wydatki
i ród a ich pokrycia
regulamin wycieczki (za cznik nr l) Regulaminu Wycieczki
Na podstawie planu wycieczki kierownik wycieczki wype nia:
w dwóch egzemplarzach kart wycieczki (za cznik nr 2) Regulaminu Wycieczki,
któr otrzymuje od zast pcy dyrektora szko y.
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Do planu i karty wycieczki nale y do czy list uczestników wycieczki (Za cznik nr 3)
Regulaminu Wycieczki, która powinna zawiera :
1. nazwisko i imi dziecka, klasa
2. dat i miejsce urodzenia
3. adres zamieszkania
4. numerem telefonu do rodziców / opiekunów
5. numerem legitymacji szkolnej.
Wychowawca klasy zobowi zany jest do sporz dzenia listy uczniów pozostaj cych
w szkole i dostarczeniu jej do dyspozycji wicedyrektorowi szko y.
Udzia

uczniów

niepe noletnich

w

wycieczce,

przedmiotowych ,odbywaj cych si w ramach zaj

z

wyj tkiem

wycieczek

lekcyjnych, wymaga pisemnej

zgody ich rodziców / opiekunów (za cznik nr 4) Regulaminu Wycieczki.
Dokumentacja powinna by sporz dzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden
pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sob kierownik wycieczki, a kopia po powrocie
z wycieczki znajduje si w dokumentacji wychowawcy klasy
Na wypadek zmiany warunków pogodowych nale y mie przygotowany program
zast pczy wycieczki.
Wszystkie wyj cia i wycieczki powinny by wpisane do zeszytu wyj .

Obowi zki opiekunów wycieczki
Z po ród opiekunów wycieczki dyrektor szko y wyznacza osob , która b dzie pe ni a funkcj
kierownika wycieczki.

I Kierownikiem wycieczki mo e by osoba, która:
uko czy a kurs kierowników wycieczek szkolnych,
jest instruktorem harcerskim
posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
Do obowi zków kierownika nale y:
1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy
2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników
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3. zapewnia warunki do pe nej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje
nadzór w tym zakresie
4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpiecze stwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania w szczególno ci omawia zasady bezpiecze stwa: na jezdniach ,dworcach
kolejowych ,przystankach tramwajowych, w lasach, nad wod , w miejscach postoju,
w czasie podró y, w czasie spacerów po mie cie i górskimi szlakami turystycznymi.
5. okre la zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpiecze stwa uczestników wycieczki lub imprezy
6. odpowiada za apteczk pierwszej pomocy
7. organizuje transport ,wy ywienie i noclegi dla uczestników
8. dokonuje podzia u zada w ród uczestników
9. dysponuje rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub Imprezy
10.

dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej

zako czeniu, rozliczaj c si z uczniami i ich rodzicami i je eli rodki pochodzi y z Rady
Rodziców to rozlicza si z Rad Rodziców
11.

zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. okre la

i informuje rodziców o czasie i miejscu zako czenia wycieczki
12.

dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezb dny sprz t

i ekwipunek
13.

informuje szkolnego inspektora B.H.P o ewentualnych wypadkach, które mia y

miejsce w trakcie wycieczki
II Opiekunem wycieczki mo e by ka dy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora
szko y inna pe noletnia osoba.

Ka dy

opiekun

zobowi zany

jest

do

z

enia

pisemnego

o wiadczenia

o odpowiedzialno ci opiekunów za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki.
wiadczenie jest cz ci karty wycieczki, ale mo e by podpisane równie

na

oddzielnym pi mie (za cznik nr 5) Regulaminu Wycieczki.
Do obowi zków opiekunów nale y:
1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami
2. wspó dzia anie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy
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3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzgl dnieniem zasad bezpiecze stwa
4. nadzoruje wykonywanie zada przydzielonych uczniom
5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika
Opiekun wycieczki obowi zany jest sprawdza

stan liczebny grupy przed

wyruszeniem z ka dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do
miejsca docelowego.
Zobowi zuje si nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów w obecno ci
dzieci i m odzie y.
III Zasady bezpiecze stwa
Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nast pstw nieszcz liwych
wypadków. Ubezpieczeniu tym obj ci s

wszyscy uczniowie w ramach szkolnego

ubezpieczenia grupowego.
Na okres przebywania na wycieczce, organizator mo e wykupi tak e (na pro
uczestników) dodatkowa polis , powoduj

podwy szenie ewentualnego odszkodowania.

W przypadku wycieczki zagranicznej niezb dne jest wykupienie dodatkowej polisy
obejmuj cej zwrot kosztów leczenia za granic .
W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mog
w stosunku do których istniej

bra udzia u uczniowie,

przeciwwskazania lekarskie. W zwi zku z tym, lista

uczestników wycieczki powinna by skonsultowana z lekarzem lub piel gniark szkoln
i pisemnie zatwierdzona.
Przy organizacji wycieczek nale y przestrzega zasad ustalania ilo ci opiekunów:
wycieczki autokarowe - 1 opiekun na 15 uczniów
wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzib szko y --- 1 opiekun na 30
uczniów
wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze rodka transportu miejskiego ---l
opiekun na 15 uczniów
wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach
turystycznych le cych powy ej 1000m npm. 1 opiekun na 10 uczniów + górski
przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy uko czyli 12 rok ycia)
wycieczki innymi rodkami lokomocji - przejazdy kolejowe --- 1 nauczyciel na
9 uczniów
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wycieczki rowerowe - 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy uko czyli 12 rok
ycia + karta rowerowa)
wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny
(uczniowie, którzy uko czyli 16 rok ycia)

Przy ustalaniu ilo ci opiekunów nale y uwzgl dni
i umiej tno ci pedagogiczne, stopie

równie

ich do wiadczenie

zdyscyplinowania grupy ,wiek,

rodki transportu,

sposób zorganizowania wycieczki
Ka dy nauczyciel planuj cy organizacj wycieczki na terenie Parku Narodowego lub
Rezerwatu Przyrody powinien wcze niej zapozna si z regulaminem parku lub rezerwatu
i poinformowa o nich uczestników wycieczki.
Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planuj korzystanie przez uczestników
wycieczki z k pielisk i basenów, powinni:
zapozna si z przepisami tych obiektów -- regulaminami k pieliska lub p ywalni
egzekwowa ich przestrzeganie
uzgodni

z kierownikiem k pieliska lub p ywalni warunki i sposób korzystania

z k pieliska lub p ywalni zapewniaj c bezpiecze stwo uczestnikom
stosowa regulamin k pieli i pla owania

Szczegó owo, warunki bezpiecze stwa osób przebywaj cych w górach, p ywaj cych,
kapi cych si i uprawiaj cych sporty wodne okre la Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 6
maja 1997 roku (DZ. U. NR 57 POZ. 358 )

Opiekun grupy obowi zany jest sprawdza stan liczbowy grupy przed wyruszeniem
z ka dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca
docelowego!!!
Przepisy zabraniaj prowadzenia wycieczek z dzie mi i m odzie

podczas burzy, nie ycy

i go oledzi.
W

PRZYPADKU

ZAGINI CIA

UCZE

(UCZNIOWIE)

POZOSTAJ

BEZWZGL DNIE W MIEJSCU ZAGINI CIA

Miasto - ucze

zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policj , dyrektora

szko y, rodziców
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Szlak turystyczny - ucze wie, dok d idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko
(miejsce) , zawiadamiamy GOPR, dyrektora szko y, rodziców
PODCZAS

WYCIECZEK

SZKOLNYCH

NALE Y

PRZESTRZEGA

NAST PUJ CYCH ZALECE :
1. Wycieczki autokarowe
POJAZD PRZEWO

CY zorganizowan gryp dzieci lub m odzie y w wieku do 18 lat,

oznakowany jest z przodu i z ty u kwadratowymi tablicami barwy

tej z symbolem dzieci

barwy czarnej.
W warunkach niedostatecznej widoczno ci tablice powinny by o wietlone chyba, e s
wykonane z materia y odblaskowego. Kieruj cy tym pojazdem jest zobowi zany w czy
wiat a awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i m odzie y. Kierowca posiada
potwierdzenie sprawno ci technicznej pojazdu, apteczk
Kierowca mo e jecha

pierwszej pomocy i ga nic

maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy - godzina

odpoczynku (Ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 129 poz. 1444)
opiekun musi przebywa ze swoj grup w poje dzie, nie wolno rozdziela grupy na
dwa lub wi cej pojazdów
ilo

uczestników wycieczki nie mo e przekracza ilo ci miejsc siedz cych w

poje dzie
przej cie w autokarze musi by wolne
opiekunowie zajmuj miejsca przy drzwiach oraz w cz ci rodkowej autokaru
uczniowie sprawiaj cy trudno ci wychowawcze oraz le znosz cy podró siedz przy
opiekunach
nale y zabroni w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia
si ze swoich miejsc, siedzenia ty em, na oparciu oraz jedzenia
kierownik wycieczki powinien dysponowa apteczk pierwszej pomocy
baga uczestników powinien by umieszczony w baga niku i na pó kach
przerwy dla zapewnienia odpoczynku i za atwienia potrzeb fizjologicznych nale y
organizowa tylko na terenie specjalnych parkingów
w czasie postoju nale y zabroni wchodzenia na jezdni i jej przekraczania
po ka dej przerwie organizator sprawdza obecno

uczestników
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2. Przejazdy poci gami
opiekun musi przebywa z grup w wagonie, nie wolno rozdziela grupy na dwa lub
wi cej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcze niejszej rezerwacji
miejsc lub przedzia ów
zasady rozmieszczani uczniów i baga u oraz zapewnienie rodków pierwszej pomocy
jak w przypadku przejazdu autokarem
nale y zabroni uczniom opuszczania wagonu i wychylania si przez okna
w czasie postoju poci gu uczniowie powinni znajdowa si na swoich miejscach
siedz cych
bilety na przejazd wraz z za wiadczeniem o przeje dzie grupowym oraz legitymacje
szkolne uczestników powinien posiada kierownik wycieczki
3. Zasady poruszania si z grup w miastach
przed rozpocz ciem zwiedzania obiektu lub miasta, ka dy uczestnik musi by
poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego,
aby w razie zgubienia si potrafi dotrze do miejsca zbiorki
w trakcie pieszego poruszania si z grup w terenie miejskim opiekunowie powinni
tak podzieli obowi zki, by jeden z nich znajdowa si na czele grupy i kierowa ni ,
a drugi id c na ko cu zamyka j
opiekun zamykaj cy grup nie mo e dopu ci , by który z uczniów pozosta za mm
obaj opiekunowie powinni porusza

si

w granicach wzajemnego kontaktu

wzrokowego. aby zapobiec zbytniemu rozci gni ciu grupy
prowadzenie grup po ulicach ,drogach i terenach publicznych powinno odbywa si
zgodnie z przepisami ruchu drogowego
szczególn ostro no

nale y zachowa przy przechodzeniu z grup przez jezdni ,

nale y pami ta , e przechodzenie powinno
odby si w taki sposób, by ca a grupa przekroczy a jezdni razem
w przypadku korzystania ze

rodków komunikacji miejskiej nale y zadba , by

wszyscy uczestnicy wycieczki:
-znajdowali si w jednym poje dzie lub w jednej jego cz ci (dotyczy poci gu,
tramwaju, metra)
-znali nazw przystanku, na którym grupa b dzie wysiada
-znali orientacyjny czas przejazdu lub ilo

przystanków do przejechania

-posiadali wa ne bilety na przejazd
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UWAGA !!!
W ci gu ostatnich kilku lat, w adze niektórych miast wprowadzi y obowi zek
korzystania z us ug miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten nale y
uwzgl dni przygotowuj c wycieczk szkoln .

IV Postanowienia ko cowe
1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szko y lub upowa niona przez
niego osoba
2. Je eli wycieczka ma odby si podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, nale y
zg osi zamiar wyj cia poza teren szko y i odnotowa wyj cie na wycieczk w dzienniku
lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wycieczek.
3. Uczniowie którzy nie uczestnicz w wycieczce powinni mie zaj cia lekcyjne z inn
klas , imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podzia dokonuje
osoba upowa niona przez dyrektora szko y.
4. Je eli nie zostan

spe nione wszystkie wymogi organizacyjne dotycz ce wycieczki,

dyrektor szko y lub upowa niona przez niego osoba mo e nie udzieli

zgody na

przeprowadzenie wycieczki.
5. Wszystkie pisma wys ane w sprawie wycieczki powinny by podpisane przez kierownika
wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szko y.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga si na podstawie
Statutu Szko y oraz innymi przepisami wy szego rz du.
7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce
post powania w razie wypadków w szko ach i placówkach publicznych.

Za czniki:
1. Regulamin wycieczki
2. Karta wycieczki
3. Lista uczestników wycieczki
4. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów
5.

wiadczenie opiekunów w sprawie bezpiecze stwa uczniów
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
1. Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko y
i placówki krajoznawstwa i turystyki (DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001 roku
pozycja 1516)
2. Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko ach i
placówkach (DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 roku pozycja 69)
3. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie okre lenia warunków
bezpiecze stwa

osób

przebywaj cych

w

górach,

p ywaj cych,

k pi cych

si

i uprawiaj cych sporty wodne.
(Za cznik nr 3) Regulaminu Wycieczki - Szczegó owe zasady organizowania wycieczek
oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach (DZ.U. Nr 57 z dnia 7
czerwca 1997 pozycja 358)
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ZA

CZNIK NR 1

Do Regulaminu wycieczek

REGULAMIN WYCIECZKI
Zachowanie cz owieka w miejscach publicznych daje wiadectwo o jego kulturze,
mo e mie

równie

wp yw na bezpiecze stwo innych osób. Dlatego ka dy uczestnik

wycieczki zobowi zany jest:

1. Zachowywa si w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosowa

si

do polece

,zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub

przewodników
3. Nie oddala si od grupy bez uprzedniego zg oszenia opiekunowi i uzyskania od niego
odpowiedniego zezwolenia.
4. Przestrzega

przepisów ruchu drogowego i zachowywa

ostro no

na ulicach

i w miejscach, w których mo e grozi jakiekolwiek niebezpiecze stwo.
5. Kulturalnie odno cie si do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktowa z nale ytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne ..
7. Nie mieci , nie niszczy zieleni, nie p oszy zwierz t.
8. W czasie trwania wycieczki nale y dba o dobre imi w asne i szko y.
9. Wszystkie zagro enia maj ce wp yw na bezpiecze stwo uczestników nale y zg asza
opiekunom.
10. Za sporz dzone zniszczenie lub uszkodzenie sprz tu uczestnik ponosi koszty.
11. W miejscach noclegowych post powa zgodnie z obowi zuj cym tan1 regulaminem.
12. Przestrzega godzin ciszy nocnej.
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu ucze mo e by ukarany zgodnie z przepisami statutu
szko y.
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ZOBOWI ZANIE
Zobowi zuj

si

do przestrzegania regulaminu wycieczki, co potwierdzam w asnym

podpisem.

Lp Nazwisko i Imi ucznia Zobowi zuj si do przestrzegania regulaminu wycieczki
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ZA

CZNIK NR 2

Do Regulaminu wycieczek
KARTA WYCIECZKI / IMPREZY

Cel i za

enia programowe wycieczki ( imprezy )

Trasa wycieczki ( imprezy )

Termin .........................................................
ilo dni ................................. klasa / grupa /
Liczba uczestników .......................................
Kierownik ( Imi i Nazwisko
.Liczba opiekunów ...............
rodek lokomocji ..................

WIADCZENIE
Zobowi zuje si do przestrzegania przepisów dotycz cych zasad bezpiecze stwa na
wycieczkach i imprezach dla dzieci i m odzie y
Opiekunowie wycieczki / imprezy / ( Imiona i Nazwiska oraz podpisy ) Kierownik
wycieczki / imprezy /
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ZA

CZNIK NR 3

Do Regulaminu wycieczek

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
Lp.

Imi i nazwisko

Klasa

Adres

Nr telefonu
rodz.

Opiekun na
wycieczce

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.

………………………………..
/podpis kierownika wycieczki/
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ZA

CZNIK NR 4

Do Regulaminu wycieczek

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/
NA UDZIA DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

……………………………………………..
/imi i nazwisko rodzica / opiekuna/
……………………………………………………………………………………………………………..

/adres/

………………………………………………
/telefon/

WIADCZENIE
Wyra am zgod na udzia syna / córki
……………………………………………………………………………..
w wycieczce do ...................................................................................................................
która odb dzie si w dniu /
dniach ....................................................................................
wiadczam,

e nie ma przeciwwskaza

lekarskich, aby syn/córka uczestniczy /a

w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chc

przekaza

organizatorowi

wycieczki

/data/

/podpis rodziców / opiekunów

16

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

Wycieczka (impreza) szkolna do………….… ............................................................................
zorganizowana w
dniu……………………………………...przez………………...……………..
I. Dochody
1. Wp aty uczestników: liczba osób ................. x koszt wycieczki............... = .................z
2. Inne wp aty ...............................................................................................................
Razem dochody: ........................................................
II. Wydatki
1. Koszt wynajmu autobusu: ....................................................................................
2. Koszt noclegu: ....................................................................................................
3. Koszt wy ywienia:.............................................................................................
4. Bilety wst pu:
do teatru: ....................................... ……….
do kina:……………………………………
do muzeum: ....................................………
inne:……………………………………….
5. Inne wydatki (jakie):
…
…………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
……..…
Razem wydatki: ..................................................................
I.
Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika:……………………….
II.
Pozosta a kwota w wysoko ci ..................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(okre li sposób zagospodarowania kwoty - np. zwrot, wspólne wydatki
klasowe, itp.)
Uczestnicy wycieczki (np. samorz d klasowy)
wycieczki
1 ....................................................
2 .......................................................
3 .......................................................

Kierownik
.................................
/podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy
wychowawcze itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………….. ...........................................................

Rozliczenie przyj :
(data i podpis dyrektora szko y)
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HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)
Data i godz.
wyjazdu

Ilo

km.

Miejscowo

Program

Adres punktu
noclegowego i
ywieniowego

PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)
III.

Dochody

1. Wp aty uczestników: liczba osób ............ \ koszt wycieczki................ = ................ z
2. Inne wp aty..........................................................................................................
Razem dochody: .............................................................
IV.
Wydatki
1. Koszt wynajmu autokaru: ....................................................................................
2. Koszt noclegu: ....................................................................................................
3. Koszt wy ywienia: ..............................................................................................
4. Bilet y wst pu:
do teatru:........................................
do kina: ..........................................
do muzeum: ....................................
inne:...............................................
5. Inne wydatki (jakie): ..............................................................................................
Razem wydatki: ...............................Koszt na jednego uczestnika............................
………………………………
/podpis kierownika wycieczki/
Adnotacje organu prowadz cego
lub sprawuj cego nadzór pedagogicznym

Zatwierdzam
……………………………………
/piecz i podpis dyrektora szko y/
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