
PROCEDURA

ORGANIZACJI WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

ORAZ ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

W TRAKCIE JEJ TRWANIA

obowiązująca

w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach

Dotyczy: 

1) Niepublicznego Przedszkola Specjalnego;
2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej;
3) Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Treść  zgodna  jest  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  jak  również  skorelowana  
z  dokumentami  wewnętrznymi  DRO  Caritas,  w  tym  z  procedurami  dotyczącymi  zapewnienia
bezpieczeństwa podopiecznym czasie organizowanych zajęć i pobytu w placówce.

1. Wycieczki organizowane przez DRO Caritas są realizowane na terenie kraju, zgodnie  

z  odpowiednimi  przepisami  prawa  oświatowego  oraz  dotyczącymi  zapewnienia

bezpieczeństwa ich uczestnikom. 
2. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych.
3. Organizowanie wycieczek odbywa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe, w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania;
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w celu wzbogacenia procesu edukacyjnego;
3) wyjazdowe imprezy krajoznawczo-turystyczne kształtujące kulturę wypoczynku;
4) wyjazdowe imprezy związane z realizacją programu nauczania, np. zielone szkoły.

4. Dokumentacja wycieczki, stosownie do jej formy, obejmuje:
1) kartę  wycieczki,  obejmującą  m.in.  jej  program  i  harmonogram  -  załącznik  

nr 1/1 i 1/2;
2) imienną  listę  uczestników, z  uwzględnieniem ich  wieku/nr  pesel,  podpisaną  przez

Dyrektora DRO Caritas - załącznik nr 2;
3) pisemne oświadczenia  rodziców, w których wyrażają  zgodę na  udział   ich dzieci  

w wycieczce - załącznik nr 3;
4) kalkulację planowanych kosztów wycieczki;
5) regulamin  wycieczki  wynikający  z  jej  specyfiki,  uwzględniający  zasady

bezpieczeństwa – wzór, załącznik nr 4;
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6) ewentualną dokumentację powypadkową;
7) karta rozliczenia finansowego – załącznik nr 5;
8) dokument  poświadczający  posiadanie  przez  kierownika  wycieczki  uprawnień  do

pełnienia tej funkcji.
5. Pełna dokumentacja wycieczki znajduje się w dyspozycji Dyrektora DRO Caritas.
6. Obowiązki Dyrektora:

1) wyrażenie  zgody  na  organizację  wycieczki,  po  upewnieniu  się,  że  jej  założenia

organizacyjne są dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb, stanu zdrowia oraz

sprawności fizycznej, a także stopnia przygotowania i umiejętności uczestników;
2) wyznaczenie kierownika wycieczki spośród kadry pedagogicznej;
3) wyznaczenie opiekunów;
4) zatwierdzenie karty wycieczki;  
5) zatwierdzenie listy uczestników wycieczki;
6) czuwanie nad realizacją planowanych wycieczek.

7. Dyrektor każdorazowo określa ilość opiekunów potrzebnych do zapewnienia właściwej

opieki z uwzględnieniem:
1) wieku i stopnia rozwoju psychofizycznego uczestników;
2) stanu zdrowia i rodzaju niepełnosprawności uczestników;
3) stopnia zdyscyplinowania grupy;
4) specyfiki planowanych w trakcie wycieczki zajęć. 

8. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
9. Obowiązki i zadania kierownika wycieczki, stosownie do jej formy:

1) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;
2) opracowanie regulaminu wycieczki;
3) określenie  zadań  opiekunów  w  zakresie  realizacji  programu,  zapewnienia  opieki  

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
4) sporządzenie listy uczestników;
5) pozyskanie pisemnych oświadczeń rodziców, w których wyrażają zgodę na udział ich

dzieci w wycieczce;
6) zapewnienie warunków do pełnej  realizacji  programu wycieczki  oraz sprawowanie

nadzoru w tym zakresie;
7) zapoznanie  rodziców,  opiekunów  i  uczestników  z  regulaminem  wycieczki,  jak

również zapewnienie warunków do jego przestrzegania;
8) zapoznanie  uczestników  z  zasadami  bezpieczeństwa  oraz  czuwanie  nad  ich

przestrzeganiem;
9) nadzorowanie zaopatrzenia w apteczkę pierwszej pomocy;
10) przestrzeganie procedur dotyczących podawania podopiecznym leków;
11) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
12) dokonanie  podsumowania/oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  po  jej

zakończeniu oraz przekazanie do kontroli Dyrektorowi DRO Caritas.
10. Obowiązki i zadania opiekuna wycieczki:

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu podopiecznymi;
2) współdziałanie  z  kierownikiem  w  zakresie  realizacji  programu  i  harmonogramu

wycieczki;
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3) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  regulaminu  przez  uczestników,  ze

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) zgłaszanie kierownikowi wycieczki wszelkich nieprawidłowości, jak również potrzeb

uczestników;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. 

11. Czynności kierownika wycieczki bezpośrednio przed rozpoczęciem wycieczki:
1) wezwać Policję w celu przeprowadzenia kontroli przedwyjazdowej;
2) sprawdzić według listy obecność wszystkich uczestników wycieczki;
3) upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają odpowiednie dokumenty;
4) dopilnować umieszczenia bagażu oraz sprzętu wspomagającego (np. złożone wózki

inwalidzkie)  we  właściwych  miejscach,  jak  również  rozmieszczenia  uczestników

wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze (podopieczni nie mogą

zajmować miejsc przy drzwiach); 
5) ustalić miejsca: apteczki, gaśnic, wyjść bezpieczeństwa;
6) upewnić się, czy w autokarze dostępny jest telefon komórkowy;
7) zabrać  do  autokaru  pojemnik  z  wodą,  papier  higieniczny,  chusteczki  higieniczne,

woreczki foliowe do utrzymania czystości.
12. Kierownik wycieczki sprawdza stan liczbowy uczestników wycieczki przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu

docelowego.
13. Czynności kierownika wycieczki bezpośrednio po zakończeniu wycieczki:

1) przekazać podopiecznych osobom przejmującym nad nimi opiekę;
2) dopilnować zabrania z autokaru bagaży i rzeczy osobistych uczestników;
3) sprawdzić, czy w autokarze pozostawiono porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

14. Postępowanie kierownika wycieczki w przypadku awarii,  pożaru,  wypadku lub innych

zagrożeń:
1) ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjścia

bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba;
2) w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej;
3) w  razie  konieczności  angażowania  służb  ratunkowych,  korzystać  z  następujących

numerów alarmowych:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna  
997 - Policja                                          

15.  Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Spis załączników:
1. Karta wycieczki: załącznik nr 1/1 i 1/2.
2. Imienna lista uczestników wycieczki: załącznik nr 2.
3. Pisemna zgoda rodziców na udział  ich dzieci w wycieczce: załącznik nr 3.
4. Wzór regulaminu wycieczki, uwzględniający zasady bezpieczeństwa: załącznik nr 4.
5. Karta rozliczenia finansowego: załącznik nr 5.
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