Zgłaszanie wycieczek i imprez zagranicznych uczniów
do Kuratorium Oświaty w Opolu
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.),
1. Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy
zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Opolskiego Kuratora Oświaty o planowanym
wyjeździe.
2. Wszystkie wycieczki i imprezy zagraniczne, organizowane przez szkoły i placówki
oświatowe działające na terenie województwa opolskiego, należy zgłaszać
w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu, pl. Piastowska 14, 45-082 Opole.
3. Wycieczkę lub imprezę zagraniczną należy zgłosić co najmniej 14 dni przed
jej planowanym rozpoczęciem.
4. Dokumentacja wycieczki/imprezy zagranicznej, składana w formie zawiadomienia
do Opolskiego Kuratora Oświaty powinna zawierać:
1) zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym (zgodnie z podanym wzorem),
2) kartę wycieczki lub imprezy (wzór stanowi załącznik do ww. rozporządzenia)
wraz z harmonogramem uwzględniającym programy wycieczki/imprezy,
3) listę uczniów biorących udział w wyjeździe jedynie z określeniem ich wieku.
Uczniowie niezależnie od obywatelstwa nie mogą przekraczać granicy państwowej
na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy
państwowej są: paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw
trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.
W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14
ww. rozporządzenia kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce
lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie
planowanego wyjazdu.
Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez szkołę lub placówkę oświatową
ponadto powinna zawierać:
1) zgody rodziców/prawnych
niepełnoletnich uczniów,

opiekunów

na

uczestnictwo

w

wycieczce/imprezie

2) regulamin danej wycieczki/imprezy (podpisany przez uczestników),
3) zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki/imprezy.
Załączniki:
1) zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów – wzór.
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