KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice
www.kuratorium.katowice.pl
email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

KARTA INFORMACYJNA Nr 49
(w przypadku modyfikacji treści karty należy wpisać wcześniej obowiązujący numer, w przypadku nowej karty
numer nadaje oddział ds. informatyzacji )

Rodzaj sprawy: zgłoszenie wycieczki zagranicznej przez dyrektora publicznego przedszkola,
szkoły, placówki.
I.

Podstawa prawna.
1. Art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

II.

Wymagane dokumenty.
1. Karta wycieczki (załącznik nr 1),
2. Lista uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku,
3. Program (harmonogram) pobytu,
4. Informacja o dodatkowym ubezpieczeniu uczestników wycieczek od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
5. Informacja o znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie
się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej
wycieczki lub imprezy przez kierownika lub opiekuna,
6. Informacja o wyrażeniu zgody na udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach
przez przedstawicieli ustawowych,

III.

Opłata.
Przekazanie dokumentacji wycieczki zagranicznej do Kuratorium Oświaty nie
wymaga wniesienia opłaty.

IV.

Miejsce/sposób złożenia dokumentów.
Wszystkie dokumenty należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym
wyjazdem w trzech egzemplarzach.

Zawiadomienie o organizacji wycieczki zagranicznej z załączoną dokumentacją należy
złożyć:
Wydział lub Delegatura

Obszar

Oddział Planowania i Programów
Oświatowych
40 – 024 Katowice ul. Powstańców 41a
tel. (32) 606 30 31
email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Katowice, Tychy, Chorzów, Piekary Śląskie,
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice oraz powiat
bieruńsko – lędziński, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze,
Bytom, powiat gliwicki oraz powiat tarnogórski,
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice,
Sosnowiec oraz powiaty: będziński i zawierciański
Bielsko – Biała, powiaty: bielski, cieszyński,
pszczyński, żywiecki

Zespół ds. realizacji zadań oświatowych
w Bielsku-Białej
43 - 300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 44
tel. (33) 81 22 645; (33) 82 20 423;
(33) 82 28 821; fax (33) 82 28 175
email: bielsko@kuratorium.katowice.pl
Zespół ds. realizacji zadań oświatowych
w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Sobieskiego 7
tel. (34) 37 82 000; (34) 32 46 222;
(34) 378 23 61; fax (34) 32 45 471
email: czestochowa@kuratorium.katowice.pl
Zespół ds. realizacji zadań oświatowych
w Rybniku
44-200 Rybnik ul. 3-go Maja 27
tel. (32) 42 23 802; fax (32) 42 23 802
email: rybnik@kuratorium.katowice.pl

V.

Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski

Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty:
mikołowski,
raciborski, rybnicki, wodzisławski

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji o
stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Katowice Oddział Planowania i Programów Oświatowych; pokój 612
tel. (32) 606 30 31.
Zespół ds. realizacji zadań oświatowych w Bielsku-Białej; pokój 119
tel. (33) 81 22 645
Zespół ds. realizacji zadań oświatowych w Częstochowie: pokój 369 i 319
tel. (34) 378 23 61
Zespół ds. realizacji zadań oświatowych w Rybniku: pokój 1 i 2
tel. (32) 42 23 802

VI.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.
Odbiór osobisty lub przesłanie dokumentów na adres szkoły.

VII.

Inne informacje.
Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie –
obywatele państw trzecich do dokumentacji należy dołączyć Listę Podróżujących dla
wycieczek w Unii Europejskiej sporządzoną przez dyrektora szkoły, która stanowi
załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22
września 2005r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek
w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582).
Uczniowie niezależnie od obywatelstwa, nie mogą przekraczać granicy państwowej na
podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenie
granicy państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli
państw trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki zagranicznej ponosi dyrektor szkoły,
zgodnie z zapisem art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Zatwierdził:
Osoba udostępniająca informację:
Data wytworzenia informacji:
Osoba dodająca informację:
Data publikacji:
Osoba modyfikująca informację:
Data ostatniej modyfikacji:

Agnieszka Rospondek
14.01.2016r

