Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia wycieczki (imprezy): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy): ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin: .................................. ilość dni .................. klasa /grupa ............................................
Liczba uczestników
wycieczki:………………………………………………………………….
Kierownik (imię i nazwisko).........................................................................................................
Liczba opiekunów: .......................................................................................................................
Środek lokomocji: ........................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na
wycieczkach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

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

...........................................
podpis

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

HARMONOGRAM WYCIECZKI
data i godz.
wyjazdu

ilość km.

miejscowość

Adnotacja organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny

program

adres
noclegu/pobytu

Zatwierdzam

.........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………………………………………………………………
………...……….......
imię i nazwisko dziecka
klasa
w organizowanej przez szkołę wycieczce (imprezie), która odbędzie się w dniach………………….........
Akceptuję regulamin wycieczki i jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na
uczestniczenie w tej wycieczce.
Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia
i zakończenia wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się
do odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie wycieczki o ile naruszy ono regulamin wycieczki lub
przepisy statutu szkoły.
………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
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Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i jej programem:

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

Data
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

………………………………..
………………………………..
………………………………..
……………………………….
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na
wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135,
poz. 1516), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
(Dz. U. z 2003r Nr 6, poz. 69) oraz regulaminem wycieczki.
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną
odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania
wycieczki.

Zakres czynności opiekuna wycieczki
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami.
2) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4) Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.
5) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
DEKLARACJA

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i
społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na
wycieczce w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadczam co
następuje:
a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych
przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków
opiekuna i kierownika wycieczki.
………………………………..
………………………………..
………………………………..
podpisy
opiekunów
Olkusz, dn. ………………………..
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci i młodzieży
……………………………………………….
(podpis)

Obowiązki kierownika wycieczki:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy
oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po
jej zakończeniu.

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami
i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na
wycieczce w okresie od dnia ……………….. do dnia ……………….. oświadczam co
następuje:
c) Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
d) Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych
przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków
opiekuna i kierownika.
………………………………..
podpis kierownika
Olkusz, dn. ………………………..
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LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/IMPREZY
Nazwisko
Nr telefonu
l.p.
Klasa Adres zamieszkania
i imię
rodzica/opiekuna

Nr
legitymacji
szkolnej

Pesel

6

Załącznik nr 7

ROZLICZENIE
Wycieczki/ imprezy szkolnej do………………………………………………………………..
zorganizowanej w dniu ………………………………przez …………………………………..
I.

DOCHODY
1. Wpłaty uczestników: liczba osób: ……x koszt wycieczki: …………..=……………zł
2. Inne wpłaty:……………………………………………………………………………..
Razem dochody:………………………………….

II.

WYDATKI
1. Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………………
2. Koszt noclegu………………………………………………………………………..
3. Koszt wyżywienia……………………………………………………………………
4. Bilety wstępu: do kina: ………………………………………………………………
do teatru:……………………………………………………………….
do muzeum:………………………………………………………….
inne:………………………………………………………………….
5. Inne wydatki
(……………………..)………………………………………………………………
Razem wydatki: ……………………………………………………………………...

III. KOSZT WYCIECZKI (IMPREZY) NA 1 UCZESTNIKA: …………………………
IV. POZOSTAŁA KWOTA :…………………………..zł zostaje …………………………
……………………………………………………………………………………………
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

ORGANIZATOR
(kierownik wycieczki)
…………………………

TRÓJKA KLASOWA
(uczestnicy wycieczki)
………………………………………
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