
Formularz wycieczki szkolnej 

 

Część A – Zgoda rodziców/opiekunów na udział w wycieczce szkolnej.  

Wyrażamy zgodę na udział naszej córki / naszego syna*  

 

…………………………..…………………… 
            /imię i nazwisko dziecka/  

 

z klasy ………….. w wycieczce szkolnej  

 

do:…………………………………………………………………………………………………                
/                                                       / nazwa docelowego miejsca wycieczki/  

 

w dniach ………………………………………………………………………………...……...  

 

     ……………………… ………........................... 
      (podpisy rodziców) 

Część B – Informacje dotyczące warunków zdrowotnych uczestniczki / uczestnika 

                        (wypełniają rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego) 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wpisać informację dotyczącą choroby i istotnych wskazań 

lekarskich  

a) choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby 

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

……………………………………………………………………………..  

b) zażywa / nie zażywa* na stałe leki 

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

……………………………………………………………………………..  

c) jest uczulony(a) / nie jest uczulony(a)* 

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

……………………………………………………………………………  

 

d) ma / nie ma* przeciwwskazań zdrowotnych dla udziału w wycieczce wg jej programu 

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

…………………………………………………………………………….  

 

Część C – Poświadczenie zapoznania się z dokumentacją wycieczki  
                   (wypełniają rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego)  

Oświadczam / y*, że znamy i akceptujemy program i trasę wycieczki szkolnej do 

………………………………. oraz regulamin wycieczki szkolnej. 

 

Część D – Informacja o wcześniejszym odłączeniu się od grupy z uwagi na łatwiejszy powrót do domu 
(wypełniają rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego – należy dokładnie wskazać miejsce, od którego uczestnik 

samodzielnie powraca do domu i nie podlega nadzorowi kierownika i opiekunów) 

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

…………………………………………………………………………………………… 

         

         podpisy rodziców 

Część E – Dane osobowe uczestniczki / uczestnika* 
                  (wypełniają  rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego)  

 
a) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….  

b) telefon kontaktowy: ucznia………………...…………… 

 

 matki……………..…..…………., ojca……………..…..………….  

 

 



Regulamin wycieczki szkolnej   
 

§ 1. Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 

1. złożenia pisemnej zgody rodziców na wyjazd na formularzu wycieczki oraz zaakceptowania poniższego 

regulaminu wycieczki, 

2. zabrania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu, 

3. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu, 

4. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,  

5. zachowywania się w kulturalny sposób,  

 

§ 2. Uczestnik ma prawo: 

1. Zgłaszać propozycje rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych 

 i merytorycznych wycieczki.  

2. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie.  

3. Korzystać z pomocy i opieki kierownika i opiekunów wycieczki.  

 

Uczestnik ma obowiązek: 

4. Poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach (np. alergia, astma, cukrzyca, choroba 

lokomocyjna, epilepsja itp.) oraz stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania 

na wycieczkę przyjmowanych leków związanych z chorobą przewlekłą i informuje o tym fakcie kierownika wycieczki.  

5. Przestrzegać przepisy obowiązujące w miejscu pobytu, dotyczących m. in. stosowania urządzeń elektrycznych, ognia, 

przestrzegania ciszy nocnej od godz.2200 do godz. 600, zachowania się na obszarach chronionych itp.  

6. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.  

7. Pozostawić czystość w środkach transportu i miejscach pobytu uczestników wycieczki.  

8. Informować kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych 

istotnych problemach związanych z wycieczką.  

9. Punktualnie stawiać się podczas wycieczki w miejscach wyznaczanych przez kierownika wycieczki lub opiekunów. 

10. Przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego (pieszego, rowerowego, samochodowego). 

11. Zapiąć pasy bezpieczeństwa w pojeździe w nie wyposażonym. 

 

§ 4 . Zakazy obowiązujące na wycieczce. 

 Podczas wycieczki jest zabronione:  

1. posiadanie i spożywanie wyrobów alkoholowych, narkotyków i innych środków o   

     podobnym działaniu ( np. dopalaczy) oraz wyrobów tytoniowych i napojów energetyzujących; 

2. spożywanie posiłków oraz picie gorących napojów podczas przejazdów autokarami; 

3.  samowolne oddalanie się od grupy;  

4. opuszczanie bez zezwolenia środków transportu, zwiedzanych obiektów, zorganizowanych   

    spotkań, wykładów, seansów i miejsc zakwaterowania itp.;  

5. nawiązywanie kontaktów intymnych oraz działań mogących zakłócać przebieg wycieczki lub  

    zagrażać bezpieczeństwu jej uczestników.  

 

§ 5. Odpowiedzialność rodziców uczestników wycieczek.  

1. Poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach dzieci (np. alergia, astma, cukrzyca, choroba 

lokomocyjna, epilepsja itp.) oraz stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych. Rodzice zobowiązani są do umieszczenia 

w bagażu dziecka przyjmowanych leków związanych z chorobą przewlekłą i informuje o tym fakcie kierownika wycieczki.  

2. Rodzice odpowiadają finansowo za wszystkie szkody materialne wynikłe z niewłaściwego zachowania ich dzieci i 

naruszenia przez nie regulaminu wycieczki. 

3. W przypadku złamania przez uczestnika zakazu opisanego w § 4 pkt 1, lub rażącego naruszenia regulaminu wycieczki, 

powodującego zagrożenie życia lub zdrowia innych uczestników, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka z miejsca wskazanego przez kierownika wycieczki lub jednostkę policji na koszt własny. 

 

Oświadczenie rodziców ucznia (uczestnika wycieczki): 

Oświadczam (y), że zapoznaliśmy(łam/łem) się z regulaminem wycieczki w szczególności z konsekwencjami złamania 

zasad regulaminu przez moje dziecko (uczestnika wycieczki) 

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

(czytelne podpisy rodziców) 

Zobowiązanie ucznia (uczestnika wycieczki): 

Zapoznałam/łem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
(w przypadku wycieczki rowerowej potwierdzam również nienaganny stan techniczny roweru i kompletność 

obowiązkowego wyposażenia) 

 

………………………………………………………. 

(czytelny podpis uczestnika wycieczki) 


