
Załącznik nr 1 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

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

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

Trasa wycieczki (imprezy) 

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

Termin ................................. liczba dni ................................... klasa/grupa................................ 

Liczba uczestników...................................................................................................................... 

Kierownik (imię i nazwisko)....................................................................................................... 

Liczba opiekunów........................................................................................................................... 

Środek lokomocji................................. Ilość miejsc w autokarze/....................+umowa najmu autokaru (zał. nr8) 

  

Oświadczenie 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy)    Kierownik wycieczki (imprezy) 

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

         (podpis) 

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

 

...........................................................................................  
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

Harmonogram wycieczki (imprezy) 

Data i godzina 

wyjazdu 

Liczba km 

 

Miejscowość 

 

Program 

 

Adres punktu 

noclegowego 

i żywieniowego 

 

     

     

     

     

 

-  Lista uczestników /wg wzoru/ i wykaz uczniów pozostających /w załączniku/ - 

ZAŁĄCZNIK NR 2. 

- Pisemne zgody rodziców /prawnych opiekunów /w załączeniu/. Zaświadczenie lekarskie 

przy imprezach sportowych – ZAŁĄCZNIK NR 3 

-  Regulamin wycieczki /w załączeniu z czytelnymi podpisami uczestników/ - ZAŁĄCZNIK 

NR 4 

-  Oświadczenie kierownika wycieczki: 

 Oświadczam, że powiadomiłam/em Policję o dacie i miejscu wyjazdu w celu 

sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. 

  

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

    (czytelny podpis kierownika) 

Zatwierdzam 

           

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

 



Załącznik nr 2 

LISTA UCZESTNIKÓW 

 

wycieczki do …………………………………………………………………………….. 

w terminie  …………………………………………………………………….. 

  

Lp. Imię Nazwisko Klasa Adres PESEL Telefon 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Załącznik nr 3  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNOW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka oraz klasa) 

w…………………………………………………………………………………………. 

(nazwa imprezy szkolnej) 

organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie lub 

innej/innego organizatora………………………………………………………………... 

                                (wpisuje kierownik przed rozdaniem) 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu i zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia 

mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce. Zobowiązuje się do zapewnienia 

bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze między miejscem zbiórki i rozwiązaniem 

wycieczki, a domem. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z 

nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o wycieczce. 

 

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

                            (data)                                                                                        (podpis 

rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Dodatkowe informacje o uczniu (poufne, tylko do wiadomości kierownika wycieczki/imprezy 

szkolnej). 

Czy dziecko jest na coś uczulone? Jeśli tak to na co? .................................... 

Czy dziecko dobrze znosi jazdę środkami lokomocji?.................................... 

Czy przyjmuje stale lekarstwa? Jakie?............................................................ 

Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

- adres zamieszkania .......................................................................................................... 

- nr telefonu rodzica/opiekuna .......................................................................................... 

- pesel dziecka ................................................................................................................... 

 

 

Informacje o wycieczce: 

      (wpisuje kierownik)  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

ZOBOWIĄZANIE UCZNIA DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU WYCIECZKI 

Zapoznałem się z programem i regulaminem zachowania się na wycieczce 

Trasa:  ………………………………………………………………………………………….. 

Data:  …………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Podpis ucznia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

…………………………….. 

         Podpis kierownika wycieczki   



 

Załącznik nr 5 

 

UMOWA NAJMU AUTOKARU 

 

 

zawarta w dniu ................................ pomiędzy...........................................................z siedzibą 

w.......................................................reprezentowanym przez ................................................... 

w dalszym tekście zwanym Wynajmującym, 

a ........................................................ reprezentowanym przez.................................................. 

zwanym w dalszym tekście Najemcą. 

1. Wynajmujący stawia do dyspozycji Najemcy autokar turystyczny marki .................................. 

nr rejestracyjny ............................................ na wyjazd (przejazd) ........................................... 

w terminie ..............................Wyjazd w dniu......................................o godz. ......................... 

Planowany przyjazd w dniu ............................................... o godz............................................ 

Limit kilometrów ustala się na ...................... liczba kierowców…........................................... 

2. Najemca zapłaci za wynajem wg następujących zasad: 

− za kilometry ............................................................................................................................ 

− za godziny faktycznie przepracowane…................................................................................. 

− za parkingi .............................................................................................................................. 

− ryczałtem................................................................................................................................ 

3. Wynajmujący odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz licencję 

uprawniającą do przekroczenia granicy i ponosi koszty ubezpieczenia autokaru.  

Wynajmujący zobowiązany jest również do poniesienia kosztów związanych 

z przemieszczeniem podróżnych (sprzętu) i ewentualnych innych dodatkowych kosztów 

(zakwaterowania, posiłki) w przypadku awarii autobusu. Wynajmujący ponosi koszty 

wyżywienia i zakwaterowania kierowców.  

4. Najemca zobowiązany jest do zapłacenia rachunku za wykonanie usługi 

w terminie................................. dniowym od daty otrzymania rachunku przelewem z konta 

banku/gotówką. 

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Cywilny 

w ................................................................................................................................................. 

6) Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej 

ze stron.  

 

 

Wynajmujący          Najemca 

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

         
  



 

Załącznik nr 6  

Oświadczenie dla nauczyciela - opiekuna wycieczki 

   

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów niniejszym 

oświadczam, że:  

1. Posiadam znajomość przepisów bhp, zostałem/łam w tym zakresie przeszkolony/a i tym 

samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci 

powierzonych mojej opiece. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywanie wszystkich zarządzeń 

wydanych w tym zakresie przez kierownika wycieczki. 

 

............................................      ............................................ 
(miejscowość, data)         (czytelny podpis opiekuna) 

 

 

Oświadczenie kierownika wycieczki
 

 

 Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji kierownika wycieczki do …………................... 

organizowanej w terminie ……………………...  

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mej 

opiece dzieci oraz zobowiązuję się do: 

a) sprawowania opieki nad powierzoną przez kierownika wycieczki grupą uczniów, 

b) zapoznania się z harmonogramem wycieczki, jej celami, uczestnikami i zasadami 

organizowania wycieczek, jakie obowiązują w szkole, 

c) współdziałania z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, 

d) przestrzegania regulaminu wycieczki, 

e) zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom, 

f) nadzorowania przestrzegania regulaminu przez uczestników, 

g) zapoznania się ze stanem zdrowia i sprawnością uczestników, 

h) sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w 

czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

i) wykonywania innych działań zleconych przez kierownika. 

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

/miejscowość i data/         (podpis opiekuna) 

Oświadczenie dla rodzica - opiekuna wycieczki 

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami  

i społeczeństwem za bezpieczeństwo  zdrowia i życia powierzonych mej opiece na 

............................................................. organizowanej przez .................................................... 

w okresie od dnia .......................... do dnia....................... oświadczam, co następuje: 

1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/łam się ze wszystkimi materiałami i   

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży. 

2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach 

wskazówek,  środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków wychowawcy/zastępcy 

kierownika.   

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

 /miejscowość i data/           
(czytelny podpis opiekuna)

 

 


