Załączniki
do regulaminu organizowania wycieczek szkolnych
oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

na podstawie § 8
wycieczki zagraniczne

KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres szkoły: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cel wycieczki: .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: ………………................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin: ..................................................... ………. ....................................................................
Numer telefonu kierownika wycieczki: .......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Liczba uczniów: ........................., w tym uczniów niepełnosprawnych: .....................................
Klasa/klasy: .................................................................................................................................
Liczba opiekunów wycieczki: .....................................................................................................
Środek transportu: .......................................................................................................................
Organizator zewnętrzny: ………………………………………………………………………..
1

) Dotyczy wycieczki za granicą

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość
trasy
(w km)

Miejscowość
docelowa
i trasa
powrotna

Szczegółowy program
wycieczki od wyjazdu do powrotu
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Adres miejsca
noclegowego
i żywieniowego
oraz przystanki
i miejsca
żywienia

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z aktualnymi przepisami dotyczącymi warunków
i sposobu organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz regulaminem
organizowania wycieczek szkolnych obowiązującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie
wycieczki.

Kierownik wycieczki:

Opiekunowie wycieczki:

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

1. ....................................................

(imię i nazwisko oraz podpis)

2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6.....................................................
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM
............................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Lista uczestników wycieczki w terminie:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Imię i nazwisko

……………………………………....................
Tel. rodzica/rodziców

Informacja o ubezpieczeniu: ……………………………………………………………

...................................................
Podpis dyrektora

Zgoda obojga rodziców*na udział niepełnoletniego ucznia w wycieczce
..................................................
..................................................
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Wrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................
wpisać imiona i nazwisko

w wycieczce ..........................................................................................................................
w terminie .............................................................................................................................
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości ...........................................
słownie ................................................................................. do dnia ...................................
Oświadczam, że zapoznałam /em się z regulaminem wycieczki oraz jej szczegółowym
programem i nie zgłaszam w tym zakresie żadnych uwag.
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku
w drodze między miejscem zbiórki/rozwiązaniem wycieczki a domem.
.............................................. dnia ................. 20 ...... r.

...............................................
...............................................
podpisy obojga rodziców*

Oświadczam, że samodzielnie pełnię opiekę nad córką /synem
............................................
Czytelny podpis ............................................
*w przypadku brak u możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica wpisać oświadczenie dotyczące samodzielnego
pełnienia obowiązków opieki nad dzieckiem

Oświadczenie uczestników wycieczki
Oświadczam, że zapoznałam /em się z zasadami bezpieczeństwa, programem i regulaminem
wycieczki do ...................... ................................................................................. odbywającej
się w terminie …………..…………………………. organizowanej przez …………….…….
...............................................................................….. i zobowiązuję się do bezwzględnego
przestrzegania, przedstawionych przez kierownika wycieczki, zasad.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Imię i nazwisko uczestnika

Data

Podpis ucznia

Uwagi

Oświadczenie kierownika/opiekuna wycieczki o znajomości języka obcego
Ja, niżej podpisany, kierownik /opiekun* wycieczki oświadczam, że znam język/i:…………..
…………….............................................. na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się
w krajach tranzytowych i kraju docelowym (podać cel podróży)............................................

Kierownik/opiekun* wycieczki
………………………………………..
*

niepotrzebne skreślić

Tomaszów Mazowiecki, dnia ………………...........
…………………………………………
Pieczęć adresowa szkoły

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Sienkiewicza 16a
97-300 Piotrków Trybunalski

Informacja o organizowaniu przez szkołę wycieczki zagranicznej
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie
Mazowieckim informuje, że w dniach ………………………………. roku uczniowie klas/y
……………………………………………………………..będą uczestniczyć w wycieczce
zagranicznej do .………………………………………………………………………………
Celem wyjazdu jest ……………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………..
Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel ZSP nr 3……………………………………………..
posługujący się językiem ……………………………………… na poziomie umożliwiającym
porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. Środkiem transportu jest
………………………………………………… Szkoła zawarła na rzecz osób biorących
udział w wycieczce umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: …..…………………………………….
Ubezpieczyciel: …………………………………………………………………………………

……………………………………….
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Załącznik:
1. Karta wycieczki

Tomaszów Mazowiecki, dnia ………………...........

…………………………………………
Pieczęć adresowa szkoły

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Wydział Oświaty i Sportu
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Informacja o organizowaniu przez szkołę wycieczki zagranicznej
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie
Mazowieckim informuje, że w dniach ………………………………. roku uczniowie klas/y
……………………………………………………………..będą uczestniczyć w wycieczce
zagranicznej do .………………………………………………………………………………
Celem wyjazdu jest ……………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………..
Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel ZSP nr 3……………………………………………..
posługujący się językiem ……………………………………… na poziomie umożliwiającym
porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. Środkiem transportu jest
………………………………………………… Szkoła zawarła na rzecz osób biorących
udział w wycieczce umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: …..…………………………………….
Ubezpieczyciel: …………………………………………………………………………………

…………….……………………………….
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Załącznik:
1. Karta wycieczki

