
Załącznik 6 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa 

na wycieczkach szkolnych 
 

1. Wycieczka autokarowa: 

 

Kierownik wycieczki autokarowej na 3 dni przed wyjazdem powiadamia Sekcje Ruchu Drogowego 

Policji o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę i godzinę wyjazdu, prosi o kontrolę trzeźwości  

i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Informację o zgłoszeniu kierowcy  

i autokaru do kontroli podaje do wiadomości rodziców uczestników wycieczki. 

 

a) ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe, 

b) opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu, 

c) przejście wewnątrz autokaru musi być wolne, 

d) należy zabronić uczniom w czasie przejazdu spacerowania po autokarze, siedzenia tyłem,  

na oparciu, wyrzucania śmieci przez okna itp., 

e) uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wykonywać 

polecenia kierowcy autokaru, 

f) bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach, 

g) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych 

parkingach, 

h) po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny grupy, 

i) autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci, 

j) uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący jazdę siedzą przy opiekunach, 

k) nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą, 

l) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, 

m) w przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, opiekunowie powinni 

ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, 

n) w razie potrzeby udzielają pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

o) w razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru 

telefonu komórkowego – 112. 

 

2. Wycieczka piesza: 

a) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie 

wycieczki, miejscu pobytu docelowego, aby w razie zagubienia się potrafił dotrzeć do miejsca 

zbiórki, 

b) w trakcie pieszego poruszania się po mieście opiekunowie powinni tak podzielić  

się obowiązkami, aby jeden znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi zamykał grupę, 

c) opiekunowie powinni poruszać się w granicach kontaktu wzrokowego, 

d) opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim, 

e) prowadzenie grupy powinno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 

f) w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, aby uczestnicy 

wycieczki: 

 znajdowali się w jednym pojeździe lub jednej jego części (dot. autobusu, tramwaju, metra, 

kolejki), 

 znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 

 posiadali ważne bilety na przejazd, 

g) uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków 

atmosferycznych, 

h) w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, 

ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie  

po drogach o bardzo małym ruchu, 

i) w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych 

lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach, 



Załącznik 6 

j) opiekun powinien posiadać mapę i dobrze znać teren, 

k) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

3. Wycieczka w góry: 

a) odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz 

spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku, 

b) wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach 

turystycznych, 

c) prowadzący wycieczkę wraz z przewodnikiem idzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, 

następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun idzie na końcu grupy, 

d) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi górski przewodnik górski, 

e) wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć 

uczestników – dla młodzieży starszej długość trasy może przekroczyć 12-13 km, tj. 4-5 godz. 

marszu wraz z odpoczynkami, 

f) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu, 

g) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

4. Wycieczka rowerowa: 

a) mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową, 

b) długość trasy do 50 km dziennie, 

c) w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób, 

d) prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali 

uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy, 

e) odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m, 

f) przerwa między grupami co najmniej 150 m, 

g) oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno 

być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu, 

h) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika, 

i) uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim, jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie  

z przepisami ruchu drogowego, 

j) opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy 

rowerów oraz zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę, 

k) uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. 

 

5 Przejazdy pociągiem: 

a) opiekun musi przebywać z grupą w wagonie (nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 

wagonów), w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniej rezerwacji miejsc  

lub przedziałów, 

b) należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna, 

c) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach, 

d) bilety na przejazd, zaświadczenie o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne powinien 

posiadać kierownik wycieczki. 

 


