
Zasady ewidencjonowania wycieczek w dzienniku elektronicznym 

 
1. Wszystkie wycieczki i wyjścia ze szkoły są ewidencjonowane w dzienniku 

elektronicznym poprzez utworzenie karty wycieczki. 

Dotyczy to również wycieczek/wyjść popołudniowych (po lekcjach) i w dni wolne od 

zajęć (soboty, niedziele, święta i dni wolne od zajęć). 

 

Jedynym wyjątkiem są wyjścia z klasą w czasie własnej lekcji (np. zajęcia WF poza 

terenem szkoły, zajęcia z religii w kościele itp.) pod warunkiem, że uczniowie nie są 

zwalniani z innych lekcji. Tego typu wyjścia należy wpisać wyłącznie w zeszycie wyjść 

w sekretariacie (lub w rejestrze wyjść grupowych w dzienniku), odnotowując 

frekwencję w zwykłej formie w dzienniku (obecność na lekcji). 

 

2. W przypadku wyjść popołudniowych należy w karcie wycieczki w pozycji „Dotyczy pór 

lekcji” zaznaczyć lekcję 9 (od 15:30), natomiast w pozycji „Typ wpisu frekwencji” 

zaznaczyć – nie uwzględniaj. 

W polu „Informacja o wycieczce” należy wpisać faktyczne godziny w jakich 

wycieczka/wyjście będzie się odbywać – jest to informacja widoczna dla uczniów i 

rodziców w dzienniku elektronicznym. 

 

3. Każdorazowo należy w zakładce „Program” podać godziny, w jakich planowane jest 

wyjście i realizacja programu wycieczki/wyjścia. 

 

4. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnianie rubryki „Typ wpisu frekwencji”. 

Należy zaznaczać: 

 „zwolnienie” dla wycieczek/wyjść, które skutkują nieobecnością na zaplanowanych 

dla oddziału lub ucznia lekcjach (np. wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne, 

integracyjne, wyjścia na wystawy, targi, uczelnie, do muzeum, kina, teatru, sądu 

itp.), 

Dotyczy to również zajęć poza szkołą poszerzających zainteresowania uczniów (np. 

dodatkowe wykłady i zajęcia na których realizuje się zagadnienia wykraczające 

poza podstawę programową), 

  „obecność” dla wycieczek/wyjść, które są zajęciami z przedmiotów szkolnych 

prowadzonymi poza szkołą, w czasie których realizuje się treści wynikające z 

podstawy programowej (np. biologia realizowana w palmiarni, język polski lub 

historia prowadzona w muzeum, chemia realizowana w zewnętrznym 

laboratorium itp.). 

W takiej sytuacji konieczna jest modyfikacja przez wychowawcę planu lekcji 

oddziału w celu zaewidencjonowania zrealizowanych lekcji. Kierownik wycieczki 

wpisuje do dziennika tematy zrealizowane w czasie wycieczki/wyjścia 

 „nieobecność na potrzeby szkoły” dla wyjść za zawody i konkursy. 

 „nie uwzględniaj” dla wycieczek/wyjść popołudniowych (po lekcjach) i w dni wolne 

od zajęć 

 



5. Po zakończeniu wycieczki kierownik wycieczki wypełnia rubrykę „Frekwencja” w karcie 

wycieczki. 

 

6. Kartę wycieczki wypełnia kierownik wycieczki 

 

7. Kierownik wycieczki musi być również wpisany, jako opiekun wycieczki. 

 

8. Jako uczestników wycieczki kompletujemy:  

 Całe oddziały w przypadku wycieczek/wyjść klasowych, które nie są zajęciami 

lekcyjnymi prowadzonymi poza szkołą. 

W takim przypadku należy uczniów niebiorących udziału w wycieczce przypisać do 

innego oddziału i odpowiednich grup (1/2, a1/a2, Chł/Dz i grupa językowa) 

 Wybranych uczniów z oddziałów w przypadku wycieczek/wyjść 

międzyoddziałowych. 

 Wszystkich uczniów z oddziału w przypadku realizacji poza szkołą zajęć lekcyjnych 

w ramach realizacji podstawy programowej ze szkolnych przedmiotów z całym 

oddziałem. 

 Wybranych uczniów z oddziałów w przypadku zawodów i konkursów 

 

9. Po wypełnieniu karty wycieczki, kierownik wycieczki przekazuje ją elektronicznie do 

zatwierdzenia oraz drukuje. Po wydrukowaniu i podpisaniu przez kierownika wycieczki 

i opiekunów wycieczki  zostawia w sekretariacie do akceptacji przez dyrektora. Dopiero 

po akceptacji przez dyrektora, wycieczka zostanie zaakceptowana w dzienniku i 

uwzględniona w zastępstwach i rozliczeniach. Sekretariat powiadamia wicedyrektora 

o podpisaniu karty wycieczki i konieczności zrobienia zastępstw, ale zalecane jest 

również zgłaszanie zastępstw osobiście u wicedyrektora. 

 


