
 

 

Szkolny System Zarządzania Jakością  

Procedura P09  
Wydanie 2 
Data wyd. 
10.09.2010 

Tytuł: Nadzór nad organizacją wycieczek 
 i imprez szkolnych 

 
Strona 1 z 7 

 

Każdy wydrukowany i niepodpisany egzemplarz dokumentu jest kopią nienadzorowaną. 

Wydrukowana kopia aktualna w dniu wydruku 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
IM. JANA BRZECHWY 

w SWARZĘDZU 
 

PROCEDURA P09 
NADZÓR NAD ORGANIZACJĄ WYCIECZEK I 

IMPREZ SZKOLNYCH 
 

 
Procedura obowiązuje od:   10.09.2010 r. 
 

Nr egzemplarza:  
 

1 
 

Sprawdził:  
 

Teresa Jędrzejczak 
                           09.09.2010  r. 

Zatwierdził: 
 

Elżbieta Wieczorek 
                         10.09.2010  r. 

 
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Całość lub fragment niniejszej procedury nie może być, bez uprzedniej pisemnej 

zgodny Pełnomocnika ds. SSZJ, powielany jakąkolwiek techniką 

 
 

 

 



 

 

Szkolny System Zarządzania Jakością  

Procedura P09  
Wydanie 2 
Data wyd. 
10.09.2010 

Tytuł: Nadzór nad organizacją wycieczek 
 i imprez szkolnych 

 
Strona 2 z 7 

 

Każdy wydrukowany i niepodpisany egzemplarz dokumentu jest kopią nienadzorowaną. 

Wydrukowana kopia aktualna w dniu wydruku 

 

 

Spis treści: 
1. Cel procedury ............................................................................................................................... 3 
2. Zakres procedury .......................................................................................................................... 3 
3. Terminologia i definicje ............................................................................................................... 3 
4. Wykaz dokumentów związanych ................................................................................................. 4 
5. Treść procedury ............................................................................................................................ 4 

5.1 Organizacja imprez szkolnych ................................................................................................... 4 
5.1.1 Planowanie imprezy ................................................................................................................ 4 

5.1.2 Realizacja imprezy. ................................................................................................................. 5 
5.1.3 Podsumowanie imprezy .......................................................................................................... 5 
5.2. Planowanie i organizacja wycieczek ......................................................................................... 5 
5.2.1 Planowanie wycieczki ............................................................................................................. 5 

5.2.2  Realizacja wycieczki. ............................................................................................................. 5 
5.2.2 Podsumowanie wycieczki ....................................................................................................... 6 

6. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie stosowania procedur ............................................. 6 
7. Wykaz zapisów związanych z realizacją procedury .................................................................... 6 
8. Wykaz załączników...................................................................................................................... 7 

9. Karta zmian .................................................................................................................................. 7 
 

 



 

 

Szkolny System Zarządzania Jakością  

Procedura P09  
Wydanie 2 
Data wyd. 
10.09.2010 

Tytuł: Nadzór nad organizacją wycieczek 
 i imprez szkolnych 

 
Strona 3 z 7 

 

Każdy wydrukowany i niepodpisany egzemplarz dokumentu jest kopią nienadzorowaną. 

Wydrukowana kopia aktualna w dniu wydruku 

 

 

1. Cel procedury  

 
Stosowanie niniejszej procedury ma zapewnić sprawny i bezpieczny przebieg imprez 
 i wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami 
wewnątrzszkolnymi. 
      
 

2. Zakres procedury 

 
 Procedura jest stosowana przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej i inne osoby 
dorosłe będące opiekunami wycieczki. 
 
 

3. Terminologia i definicje 

 

Impreza szkolna – każda uroczystość, konkurs, działanie podejmowane przez całość 

lub część społeczności uczniowskiej na terenie szkoły lub poza nią.  

Opiekun  wycieczki – osoba dorosła (nauczyciel i/ lub wychowawca i /lub rodzic) 

odpowiedzialna za opiekę nad uczestnikami wycieczki.  

Kierownik wycieczki – nauczyciel posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczki 

Dokumentacja wycieczki jednodniowej – dokumenty, które musi przedstawić 

kierownik wycieczki dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły w terminie 3 dni roboczych 

przed wyjazdem na wycieczkę. W skład dokumentacji wycieczki  jednodniowej wchodzi : 

karta wycieczki wraz z harmonogramem ( zał. nr 3 ) oraz lista uczestników wycieczki 

zawierająca imię i nazwisko , klasę  i  nr pesel uczestnika.   Zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów (wg załącznika nr 2 F04) na udział dziecka we wszystkich wycieczkach 

jednodniowych odbywających się w trakcie roku szkolnego podpisaną na pierwszym 

zebraniu z rodzicami w nowym roku szkolnym przechowuje wychowawca. 

Dokumentacja wycieczki kilkudniowej– dokumenty, które musi przedstawić kierownik 

wycieczki dyrektorowi  szkoły w terminie 7 dni roboczych przed wyjazdem na wycieczkę. 

W skład dokumentacji wycieczki  kilkudniowej wchodzi : oświadczenie rodzica/ 

prawnego opiekuna oraz zgoda rodziców wg zał. nr 2 , karta wycieczki wraz z 
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harmonogramem  i listą uczestników ( zał. nr 3 ) oraz regulamin zachowania uczniów na 

wycieczce ułożony wspólnie z uczniami lub według wzoru z załącznika nr 3. 

 

4. Wykaz dokumentów związanych 

Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 

1516).  

Kodeks Pracy 

Statut Szkoły 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. 

nr 6, poz. 69)  

 

5. Treść procedury 

  

5.1 Organizacja imprez szkolnych 

 

5.1.1 Planowanie imprezy 

Zespoły samokształceniowe przedstawiają propozycje imprez szkolnych do planu pracy 
szkoły do końca czerwca roku poprzedzającego planowaną imprezę. 
Na podstawie propozycji zespołów wicedyrektorzy opracowują kalendarz imprez 
uwzględniając  osobę odpowiedzialną za organizację oraz jej termin do końca sierpnia. 
Dopuszcza się możliwość organizacji imprezy poza opracowanym harmonogramem 
oraz uzasadnione odstępstwa od zaplanowanych terminów realizacji imprezy. 
Osoba odpowiedzialna  dobiera współpracowników, opracowuje plan czynności 
przygotowawczych, scenariusz lub w przypadku konkursu cele, zakres materiału 
 i regulamin. 
Odmowa współpracy w realizacji zadania musi być potwierdzona pisemnie. 
Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie informacji beneficjentom  imprezy wg 
procedury komunikacji wewnątrzszkolnej 
Dyrektor lub wicedyrektor ma prawo wydania decyzji o wprowadzaniu zmian 
 w harmonogramie i/ lub  scenariuszu.  
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5.1.2 Realizacja imprezy. 

 Otwarcie imprezy 

 Przebieg według scenariusza. Nauczyciel udający się z uczniami na imprezę 
jest odpowiedzialny za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów w drodze na, 
podczas imprezy i w drodze powrotnej z imprezy 

 Zamknięcie imprezy 
 
 

5.1.3 Podsumowanie imprezy 

Organizator w terminie 1 tygodnia od zakończenia imprezy dostarcza wicedyrektorowi 
sprawozdanie ( wg załącznika nr 1) oraz przekazuje informację o imprezie liderowi ds. 
promocji szkoły odpowiedzialnemu za upublicznienie tej informacji na stronie www 
szkoły bądź w lokalnych mediach. 

 

5.2. Planowanie i organizacja wycieczek 

 

5.2.1 Planowanie wycieczki 

Kierownik  wycieczki i/ lub wychowawca i/ lub nauczyciel analizuje dostępne oferty 
według potrzeb i możliwości 
Kierownik  wycieczki i/ lub wychowawca i/ lub nauczyciel przedstawia oferty rodzicom, 
którzy dokonują wyboru wycieczki. 
Rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisem potwierdza udział dziecka w wycieczce 
 i akceptację warunków wyjazdu.( wg załącznika nr 2) 
Kierownik wycieczki wypełnia obowiązującą dokumentację ( wg załącznika nr 3) 
W przypadku wycieczki jednodniowej potrzebną dokumentację kierownik przedstawia 
dyrektorowi lub wicedyrektorowi w terminie 3  dni roboczych przed planowanym 
wyjazdem. 
W przypadku wycieczki kilkudniowej kierownik przedstawia dyrektorowi potrzebną 
dokumentację w terminie 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. 

 
 

5.2.2  Realizacja wycieczki. 

 

Wycieczka jest realizowana zgodnie z wymaganą dokumentacją i zasadami 
bezpieczeństwa. 
 
 
 



 

 

Szkolny System Zarządzania Jakością  

Procedura P09  
Wydanie 2 
Data wyd. 
10.09.2010 

Tytuł: Nadzór nad organizacją wycieczek 
 i imprez szkolnych 

 
Strona 6 z 7 

 

Każdy wydrukowany i niepodpisany egzemplarz dokumentu jest kopią nienadzorowaną. 

Wydrukowana kopia aktualna w dniu wydruku 

 

5.2.2 Podsumowanie wycieczki 

 
Kierownik  wycieczki i/ lub wychowawca i/ lub nauczyciel dokonuje podsumowania 
wycieczki podczas zajęć z uczniami i na zebraniach z rodzicami analizując atrakcyjność 
wycieczki i zadowolenie uczestników. 
 
 
 
 

6. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie stosowania procedur  

 

Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 

1 Zatwierdzenie kalendarza imprez Rada Pedagogiczna sierpień 

2 Organizacja imprezy ( dobór 
współpracowników, próby) 

Wyznaczony 
nauczyciel  

wg potrzeby 

3 Przygotowanie oferty wycieczek nauczyciel przedmiotu 
i/lub wychowawca  

październik 

4 Wybór oferty wycieczek  Rodzice + 
wychowawca 

listopad 

5 Organizacja wycieczek Kierownik wycieczki W zaplanowanym 
terminie 

 
 

7. Wykaz zapisów związanych z realizacją procedury  

-  harmonogram imprez 
-  dzienniki lekcyjne,  
-  sprawozdanie z imprezy 
-  dokumentacja wycieczki 
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8. Wykaz załączników  

Zał. nr 1 – sprawozdanie z imprezy 
Zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna oraz zgoda rodziców 
Zał. nr 3 - karta wycieczki wraz z harmonogramem i regulaminem wycieczki 
Zał. Nr 4 - Instrukcje 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Karta zmian 

 

Lp. 
Przedmiot zmiany 

Miejsce 
wprowadzenia 

zmiany 
Zatwierdził 

Data 
wprowadzenia 

zmiany 

1.  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
3.  

Usunięcie znaków ISO 
 
 
 
 
Wprowadzenie nazwy: 
Szkolny System 
Zarządzania Jakością 
zamiast System 
Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001:2008 
 
 
Dodano S do nazwy: 
Pełnomocnik ds. SSZJ 
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