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WStęp

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w spra-
wie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) 
obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorzy 
szkół organizują wycieczki według nowych zasad.

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian w zasadach organizacji 
wycieczek szkolnych:
z	 Rezygnacja z określenia „przedmioty pokrewne” w opisie wycieczki  

przedmiotowej – pojęcie to nie występuje w ramowych planach 
nauczania.

z	 Wskazanie przykładowych form wycieczki przedmiotowej ma zobo-
wiązać szkoły do ich organizacji jedynie w celach edukacyjnych,  
eliminując wyjazdy o charakterze wypoczynkowym.

z	 Odstąpienie od używania pojęcia „imprezy”.
z	 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa zostały uzupełnione o konieczność 

stosowania się do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym 
terenem, np. dyrektorów Parków Narodowych.

z	 W kwestii osoby mogącej objąć funkcję kierownika wycieczki odstąpio-
no od możliwości sprawowania tej funkcji przez inną osobę niebędącą 
pracownikiem pedagogicznym szkoły, uchylono także dotychczasową 
możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej  
określone warunki.
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z	 Zrezygnowano z określenia sposobu finasowania wycieczek ze środ-
ków pozabudżetowych.

z	 Statut szkoły powinien określać termin i formę rozliczenia finanso-
wego wycieczki po jej zakończeniu.

Poznaj pozostałe zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie. 
O szczegółach organizacji wycieczek i imprez szkolnych przeczytasz 
w książce „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja,  
dokumentacja, terminy”.
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ROzdział 1.  
NOWe pRzepiSy dOtyczące 
ORgaNizacji Wycieczek

Poznaj omówienie 18 zmian wynikających z nowych przepisów rozpo-
rządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organi-
zowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i poznaj komentarze eks-
perta: na co zwrócić uwagę.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w spra-
wie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) obowiązuje 
od 1 czerwca 2018 r. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić szczególną uwagę.
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tabela 1. porównanie poprzednich i nowych przepisów dotyczących  

organizacji imprez i wycieczek

Lp.

pOpRzedNie

Rozporządzenie 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. z 2001 r.  

nr 135, poz. 1516 ze zm.).

NOWe

Rozporządzenie 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. z 2018 r. poz. 1055).

1 2 3

1. Stosowanie pojęcia „upowszech

nianie wypoczynku”.

Stosowanie pojęcia „upowszech

nianie aktywności fizycznej”.

Pojęcie „wypoczynek” zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty  

wyklucza możliwość jego organizowania poza feriami letnimi, zimowymi 

oraz wiosenną i zimową przerwą świąteczną.

2. Stosowanie pojęcia „przeciwdziała

nie patologii społecznej”.

Stosowanie pojęcia „przeciwdzia

łanie zachowaniom ryzykownym”.

Dostosowanie terminologii do obowiązującej obecnie w psychologii  

rozwojowej.

3. Krajoznawstwo i turystyka może 

być organizowana w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 

pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka są 

organizowane w trakcie roku szkol

nego, w szczególności w ramach 

odpowiednio zajęć dydaktyczno

wychowawczych lub opiekuńczych, 

z wyjątkiem okresu ferii letnich 

i zimowych oraz wiosennej  

i zimowej przerwy świątecznej.

Rezygnacja z określenia zajęć „lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”, 

gdyż terminologia ta nie występuje w obowiązujących przepisach prawa 

oświatowego.

4. Organizowanie przez szkoły krajo

znawstwa i turystyki ma na celu 

w szczególności:

1) poznawanie kraju, jego środo

wiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii,

Organizowanie przez szkoły krajo

znawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środo

wiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii;
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