Zasady przeprowadzania
wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
Poniższe zasady ustala się na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) z uwzględnieniem poniższych aktów
prawnych:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196
ze zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,
poz. 67).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.
U. z 1997 r. Nr18, poz.102).
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014 Nr 0,
poz. 1150).
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I. Zasady ogólne
1. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej Zespołu Szkół nr4 w
Suwałkach.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współpracują nauczyciele, rodzice i
uczniowie.
II. Rodzaje wycieczek
Wycieczka to każde zorganizowane wyjście poza budynek szkolny, niezależnie od czasu
trwania w określonym i z góry zaplanowany celu:
1) Wyjścia do kina, na spektakle teatralne i do muzeów na terenie Suwałk,
2) Wycieczki przedmiotowe,
3) Jednodniowe wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy lub wyjazdy do teatru a
także piesze wycieczki połączone z akcjami ekologicznymi w parkach narodowych
lub krajobrazowych,
4) Wyjścia lub wyjazdy na zawody sportowe,
5) Kilkudniowe wycieczki krajoznawcze lub wyjazdy do teatru trwające dłużej niż dobę,
6) Biwaki,
7) Imprezy turystyki kwalifikowanej: obozy wędrowne, rajdy piesze lub rowerowe oraz
spływy kajakowe.
III. Kierownik i opiekunowie wycieczki
1. Kierownikiem wycieczki musi być nauczyciel, który ukończył kurs kierowników
wycieczek (poza wycieczkami przedmiotowymi odbywającymi się na terenie miasta lub
imprezami turystyki kwalifikowanej, gdzie wymagane są oddzielne uprawnienia).
2. Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele bądź rodzice.
3. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i
bezwzględnie ich przestrzegać.
4.Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.
IV. Zadania kierownika wycieczki
1. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu.
2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych, sporządzonych elektronicznie dokumentów:
a. zgody rodziców/ opiekunów uczniów na udział w wycieczce ( Załącznik 1),
b. pisemnego potwierdzenia zapoznania się z załączonym opracowanym przez
kierownika wycieczki regulaminem ( Załącznik 2),
c. w przypadku wycieczek, w których bierze udział młodzież z kilku klas pozytywnej
pisemnej opinii wychowawców klas dotyczącej uczestnictwa w wycieczce swoich
wychowanków ( Załącznik 3),
d. w razie organizacji imprez turystyki kwalifikowanej wymagana jest opinia
szkolnej pielęgniarki,
e. karty wycieczki ( Załączniki 4,5,6 i 6a),
f. zakresu czynności kierownika oraz opiekuna wycieczki (Załączniki 8 i 9).
3. Uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na
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przeprowadzenie wycieczki, których należy powiadomić:
a. na trzy dni nauki szkolnej przed planowanym wyjściem na terenie Suwałk,
b. z tygodniowym wyprzedzeniem na wyjazdy poza Suwałki.
4. Podanie do wiadomości dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby nazwisk
osób, które zgodziły się pełnić obowiązki opiekunów wycieczki,
5. Sprawdzenie, czy wszystkie osoby deklarujące swój udział w wycieczce lub imprezie
zagranicznej są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Brak ubezpieczenia wyklucza udział ucznia w imprezie.
6. Dostarczenie skompletowanej dokumentacji nie później niż:
a. dzień przed planowanym wyjściem na terenie Suwałk,
b. z trzydniowym wyprzedzeniem na wyjazdy poza Suwałki.
7. Wpisanie w dzienniku lekcyjnym odpowiedniej adnotacji przy nazwiskach uczniów.
8. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz
sprawowanie nadzoru w tym zakresie od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
9. Określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
10. Dopilnowanie, by wszyscy byli zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i ekwipunek.
11. Skompletowanie apteczki pierwszej pomocy.
12. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.
13. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
14. Za zgodą dyrektora łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.
V. Obowiązki opiekuna
l. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki i
wykonywanie zleconych przez niego zadań.
3. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie nad wykonaniem przez uczestników przydzielonych im zadań.
VI. Finansowanie wycieczek
l. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników lub innych źródeł.
2. Kierownik i opiekunowie wycieczki nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych z
nią związanych. o wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie poinformować dyrektora
szkoły.
VII. Zasady bezpieczeństwa
l. Przy organizacji wycieczek poza terenem szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób organizacji
opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i
ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę zajęć, imprez i
wycieczek oraz warunki w jakich będą one się odbywać.
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2. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:
- podczas wycieczek na terenie Suwałk - 30,
- podczas wycieczek rowerowych – 13 ( dwóch opiekunów),
- podczas wycieczek poza Suwałki - 15,
- podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej -10.
3. Przy ustalaniu opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie, umiejętności
pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania uczestników, środki transportu, sposób
zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba
może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą
opiekunów, nawet jeśli spełnione zostały wszystkie inne wymogi.
4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
5. Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Podczas wycieczek pieszych rowerowych należy bezwzględnie przestrzegać zasad
bezpieczeństwa poruszania się po drogach i w miarę możliwości poruszać się po
znakowanych trasach rowerowych lub pieszych unikając dróg kołowych o dużym natężeniu
ruchu.
7. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi oraz podczas
ekstremalnych temperatur.
8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami
bezpiecznego przebywania nad wodą ( Załącznik 7).
9. Uczestnicy wycieczki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni pod
nadzorem ratownika WOPR i opiekuna.
10. W razie wypadku należy niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu pierwszej
pomocy – nie zapominać jednocześnie o pełnieniu opieki nad pozostałymi.
11. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić rodziców (opiekunów prawnych)
poszkodowanego oraz dyrektora szkoły.
VIII. Postanowienia końcowe
l. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych
mają obowiązek brać udział w zajęciach szkolnych wskazanych przez wskazanych przez
dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowywania frekwencji wychowawca dołącza
do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie statutu szkoły
oraz innych przepisów.
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Załącznik 1

Zgoda rodziców
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka
…………………………………………………………………… ucznia kl. ………………
w wycieczce do ……………………………………………………………………………..
w terminie ...............................................
Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości
……. ................ Słownie ......... :...............................................................................................
do dnia ....................................................
Oświadczamy, że:
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału naszego dziecka w
wycieczce, której program i regulamin poznaliśmy.
- wyrażamy zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych
przez nasze dziecko w trakcie trwania wycieczki.
Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.
Miejsce zbiórki ...................................................………………………. godz. ....................
Rozwiązanie wycieczki: miejsce ........................………………….…… godz. ...................
Wyrażam / nie wyrażam * zgodę (y) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego
dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.
………………………………….. dnia..........................
…………………………………................
(czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)**

.......................................................
(telefon kontaktowy)

……………………………………………..
(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna) **

.........................................................
(telefon kontaktowy)

* - niepotrzebne skreślić
** - brak podpisu jednego z rodziców powinien być uzasadniony lub zawierać dopisek o nie poinformowaniu
w.w. osoby
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Załącznik nr 2
Przykładowy regulamin wycieczki
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
l. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (kierownika, opiekunów, pilota, przewodnika).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu lub zdrowiu uczestników wycieczki.
6. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
7. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
8. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
9. ...........

Przyjęłam / przyjąłem do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu.
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa
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Podpis

Załącznik 3
OPINIA WYCHOWAWCY KLASY
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Nie widzę przeciwwskazań dla uczestnictwa w.w. moich wychowanków w wycieczce do
........................................................................... w dniu/dniach ...................................................
Wychowawca klasy ...................... ................................................... .........................................
( imię i nazwisko)

Lp.

Imię i nazwisko

( podpis)

Klasa

Nie widzę przeciwwskazań dla uczestnictwa w.w. moich wychowanków w wycieczce do
........................................................................... w dniu/dniach ...................................................
Wychowawca klasy ...................... ................................................... .........................................
( imię i nazwisko)

Lp.

Imię i nazwisko

( podpis)

Klasa

Nie widzę przeciwwskazań dla uczestnictwa w.w. moich wychowanków w wycieczce do
........................................................................... w dniu/dniach ...................................................
Wychowawca klasy ...................... ................................................... .........................................
( imię i nazwisko)
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( podpis)

Załącznik 4
KARTA AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ,
WYJAZDU DO TEATRU LUB NA ZAWODY SPORTOWE
TRWAJĄCE PONAD JEDNĄ DOBĘ *
(*- niepotrzebne skreślić)

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy ..................................……..............................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ilość dni............................. klasa/ klasy * ………………………………...
Liczba uczestników posiadających ważne ubezpieczenie ………………...
Kierownik - …………………....................................... podpis ............................
Liczba opiekunów -………….
Opiekunowie wycieczki/imprezy:
………………………………………......................... podpis ............................
…………………………………………….................. podpis ............................
.......................................................................................podpis ............................
Organizator wycieczki/imprezy ………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………..
Środek transportu –…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY
Data i godzina

km

Miejscowość

Program

Adnotacje organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny

Adres punktu noclegowego i
żywieniowego

Zatwierdzam

.................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 5
KARTA AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ WYJAZDU DO
TEATRU LUB NA ZAWODY SPORTOWE*
(*- niepotrzebne skreślić)

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy ........................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
Klasa/ klasy* ………………………………...
Liczba uczestników posiadających ważne ubezpieczenie ………………...
Kierownik - ………………….................................... podpis ............................
Liczba opiekunów -………….
Opiekunowie wycieczki/imprezy:
…………………………………………….................. podpis ........................................
…………………………………………….................. podpis ........................................
...................................................................................... podpis ........................................
Organizator wycieczki/imprezy ………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………..
Środek transportu –…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY W DNIU ………………………….
Godzina

km

Miejscowość

Program

Adnotacje organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

.................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 6
KARTA WYJŚCIA
DO KINA/ NA SPEKTAKL TEATRALNY LUB ZAWODY SPORTOWE*
(*- niepotrzebne skreślić)

Tytuł spektaklu/filmu lub rodzaj zawodów sportowych *......................……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Klasa/klasy* ………………………………...
Liczba uczestników..................
Liczba opiekunów ………….
Opiekunowie wycieczki/imprezy:
…………………………………………….podpis.............................
.................................................................... podpis ............................
.....................................................................podpis ..............................
Organizator wycieczki/ zawodów………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.

Data wycieczki - ………………………………………………………………
Godzina wyjścia ze szkoły* - …………………………………………………
Miejsce i godzina zbiórki* - …………………………………………………..
Godzina powrotu do szkoły*-………………………………………………….
Miejsce i godzina rozwiązania wycieczki * - ………………………………….
………………………………………………………………………………….

(*- niepotrzebne skreślić)

Adnotacje organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

.................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 6a
KARTA WYJŚCIA
NA WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE
Cel wyjścia ………………………………………………......................………………………
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
Miejsce wycieczki ………………………………………………………………………………
Klasa/klasy*: ………………………………...
Liczba uczestników..................
Liczba opiekunów ………….
Opiekunowie wycieczki:
…………………………………………….podpis.............................
.................................................................... podpis ............................
Organizator wycieczki ………………………………..…………………………......................
…………………………………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.

Data wycieczki - …………………………………………………………….…
Godzina wyjścia ze szkoły* - …………………………………………………
Miejsce i godzina zbiórki* - …………………………………………………..
Godzina powrotu do szkoły*-………………………………………………….
Miejsce i godzina rozwiązania wycieczki * - ………………………………….
………………………………………………………………………………….

(*- niepotrzebne skreślić)

Adnotacje organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

.................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 7
REGULAMIN KĄPIELI
1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym.
2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby, posiadającej
odpowiednie uprawnienia.
3. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10
– 15 osób.
4. Wyznaczona

grupa

może

wchodzić

do

wody

i

wychodzić

z

niej

tylko

na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.
5. Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.
6. Ustala się następujące sygnały przekazywane gwizdkiem:
-

wejścia (np. jeden długi gwizdek),

-

wyjścia (np. trzy długie gwizdki),

-

alarmu (np. krótkie gwizdki następujące po sobie).

7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości
należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.
8. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę
możliwości należy udzielić pomocy potrzebującemu.
9. Na głębi bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani
ratownicy, natomiast inni mogą udzielać pomocy wyłącznie z brzegu.
10. Nie

wolno

niszczyć

urządzeń

i

sprzętu

kąpieliska

oraz

zaśmiecać

wody

i terenu.
11. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać
lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody.
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Załącznik 8

...........................dn. ........................

( pieczątka szkoły)

Zgodnie z § 12 rozporządzenia MENiS z dnia 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(DZ. U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.), z tytułu pełnienia funkcji kierownika wycieczki
przydzielam pani / panu
.................................................................................................. następujący zakres czynności:
1) Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2) Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
3) Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz
sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
4) Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do
ich przestrzegania.
5) Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6) Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy.
7) Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników.
8) Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
9) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki.
10) Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej
zakończeniu.
Zgodnie z § 13a rozporządzenia MENiS z dnia 28.08.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1150.),
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
*niepotrzebne skreślić

Przyjąłem / przyjęłam do
wiadomości i stosowania

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

(podpis kierownika)
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Załącznik 9
Zakres czynności opiekuna wycieczki:
Zgodnie z § 13 rozporządzenia MENiS z dn. 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(DZ. U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.), za zgodą pani / pana
.................................................................................................. z

tytułu

pełnienia

funkcji

opiekuna, określam pani / panu następujące zadania:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,
3) sprawowanie

nadzoru

nad

przestrzeganiem

regulaminu

przez

uczniów,

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

...........................dn. ........................
Przyjąłem / przyjęłam do
wiadomości i stosowania

(podpis kierownika wycieczki)

(podpis opiekuna)
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