
Załącznik nr 1 

………………, ………………………..……….. 

(miejscowość, data  

………………………………………………………….. 

(pieczątka adresowa szkoły/zespołu szkół/placówki) 

Śląski Kurator Oświaty 

ul. Powstańców 41a 

40-024 Katowice 

Delegatura Kuratorium Oświaty 

w ………………………….. 

Informacja o organizacji wycieczki za granicą 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r., poz. 1055 ) informuję, że w okresie  

od …………. do ……….. 20….r. szkoła/placówka ……………………………………………… 

                                                                (nazwa szkoły, placówki/zespołu szkół organizującego wycieczkę) 

 organizuje wycieczkę za granicą dla uczniów szkoły………………………………………….. 

                                                                                               ( nazwa szkoły/ placówki/ szkoły/placówki w zespole szkół/placówek) 

 Jednocześnie oświadczam, że kierownik wycieczki
1
 lub jeden z opiekunów wycieczki 

1
 zna język 

obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym,     

a szkoła zawarła  umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 

na rzecz osób biorących udział w wycieczce ( jeżeli  obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika      

z odrębnych przepisów proszę wskazać te przepisy). Karta wycieczki została zatwierdzona przez 

dyrektora ……………………………………………………….. w dniu ……………………………….        

( nazwa szkoły/ placówki/ szkoły/placówki w zespole szkół/placówek) 

 

Potwierdzenie zgłoszenia proszę wysłać na adres szkoły/ odbiorę osobiście
1 

 

 …………………………… 

 (pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

Adnotacja organu nadzoru pedagogicznego/prowadzącego 

 

 

 
1.podkreślić właściwe 

Załączniki: 

1.Karta wycieczki ( bez listy uczestników i osób biorących udział w wycieczce, zgód rodziców) 



     Załącznik nr 2 
 
 

WZÓR 

KARTA WYCIECZKI
1 

 
 
 
 
 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………………... 

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

Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Nazwa kraju
1)

/miasto/trasa wycieczki:………………………………………………………. 

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

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

Termin: …………………………….…………………………………………………………. 

Numer telefonu kierownika wycieczki:……………………………………………….……… 

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych:……………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

Liczba opiekunów wycieczki: ……………………………………………………………….. 

Środek transportu: ……………………………………………………………………………. 

1) Dotyczy wycieczki za granicą. 

PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

Miejscowość docelowa 

i trasa powrotna 

Szczegółowy program 

wycieczki od wyjazdu 

do powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego 

i żywieniowego 

oraz przystanki 

i miejsca żywienia 

     

     

 



 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 

 

Kierownik wycieczki 

……………………………….. 
(imię i nazwisko oraz podpis 

Opiekunowie wycieczki 

1. ………………………………… 
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 

 

 

 

 

 

 

1.Załącznik do: 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 

 2018 r.,poz.1055) 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 

 2001 r. nr 135,poz.1516 ze zm.) 

 

 


