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Załącznik 01  

do zarządzenia nr 14/2018/2019 

Dyrektora Zepołu  

Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej 

z dnia 2 stycznia 2019 r 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI  

WYCIECZEK I SPACERÓW 

 

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

 

W ZESPOLE 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM 

W  MESZNEJ 

 
 

 

 

 

 

 

  
Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996);  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 1 czerwca 2018 poz. 1055). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140) 
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§ 1  

Zasady ogólne  

  

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mesznej. 

2. Spacer i wycieczka przedszkolna to forma organizacyjna pracy z dziećmi.  

3. Celem spaceru jest urozmaicenie pobytu dziecka na świeżym powietrzu, połączone z 

okolicznościowym poszerzaniem spostrzeżeń, doświadczeń i wiedzy w zetknięciu z bliskim 

otoczeniem przedszkola, jednak odmiennym niż ogród przedszkolny. 

4. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność  w 

zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w formach:  

- wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego, 

- wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym 

organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności 

zastosowania tej wiedzy w praktyce.  

5. .Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

historii;  

-  poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

kulturalnego; 

-  wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;  

- upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o 

składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

- upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej;  

- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

6. W organizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i     

innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i      turystyka.  

7. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w      tym:  

- wiek uczestników,  

- zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,  

- sprawność fizyczna, stan zdrowia,  

- stopień przygotowania do pokonywania trudności,  

- ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.  

8. Uczestnicy wycieczek to:  

- dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej w zależności  od 

charakteru wycieczki lub spaceru,  

- opiekunowie.  
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9. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody  rodziców.  

10. Wyjście grupowe poza teren przedszkola, nie będące wycieczką  ( np. na spacer, zajęcia 

w bibliotece )  należy odnotować w „Rejestrze wyjść grupowych w Przedszkolu 

Publicznym w ZSP w Mesznej”.  

11. Organizując spacery i wycieczki należy:  

- zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i 

działania były świadome;  

- nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;  

- przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników 

wycieczki;  

- przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, 

współdziałanie i przyjemny nastrój,   

- dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;  

- zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dać dzieciom 

poczucie kontrolowanej swobody;  

- zapewnić właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne; 

- upowszechniać w śród dzieci różnorodne formy aktywnego wypoczynku.  

 

 

§ 2 

Procedury przygotowania wycieczki. 

1. Nauczyciel/wychowawca na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym 

przedstawia propozycję wycieczki grupowej wskazując program, dostosowany do 

wieku, potrzeb , zainteresowań , możliwości psychofizycznych dzieci oraz możliwości 

finansowych rodziców.  

2. Rodzice dokonują wyboru wycieczki i deklarują fakt ten podpisując oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka. 

3. Formę i terminy płatności określają rodzice wraz z wychowawcą. 

4. Nauczyciel- wychowawca opracowuje temat kompleksowy przygotowujący dzieci do 

wycieczki, zapoznaje je z miejscem, programem i zasadami bezpiecznych zachowań. 

5. Wychowawca-kierownik odpowiednio wcześnie dokonuje rezerwacji biletów i 

podejmuje inne czynności związanych z realizacją wycieczki (np. rezerwacja autokaru) 

6. Wychowawca omawia szczegółowo regulamin wycieczki i zasady bezpiecznych 

zachowań w czasie podróży. Fakt ten odnotowuje w dzienniku. 

7. Wychowawca może podjąć starania pozyskania sponsorów dofinansowujących wyjazd 

dzieci z rodzin najuboższych. 

8. Należy przygotować kartę wycieczki. Karta wycieczki zawiera cel oraz program 

wycieczki organizowanej przez Przedszkole, termin, liczbę      opiekunów, liczbę dzieci,  

imię i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska  opiekunów wycieczki oraz 

oświadczenie zobowiązujące opiekunów i kierownika wycieczki do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie jej trwania. 
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9. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników zawierającą imię i nazwisko 

dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców. Listę dzieci podpisuje dyrektor . 

10. Wypełnioną kartę wycieczki wraz z : 

- listą uczestników 

- zgodami rodziców na wyjazd 

- w przypadku korzystania z usług biura podróży- kserokopię aktualnych 

koncesji i zezwoleń UKFiT lub wojewody na organizację imprez turystycznych 

w kraju i za granicą, 

nauczyciel- wychowawca przedkłada dyrektorowi przedszkola na 3 dni przed 

wyjazdem. 

 

 

  

§ 3  

Zadania dyrektora przedszkola.  

  

1. Dyrektor wyraża zgodę na organizację wycieczki, po upewnieniu się, że założenia 

organizacyjne i program wycieczki/imprezy są dostosowane do wieku, zainteresowań i 

potrzeb, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej  

2. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.  

3. Dyrektor wyznacza spośród pracowników pedagogicznych przedszkola  kierownika 

wycieczki, posiadającego uprawnienia do kierowania wycieczkami  przedszkolnymi oraz 

opiekunów wycieczki. 

4. Dyrektor, w zależności od celu i programu wycieczki, może wyznaczyć na  opiekuna osobę 

niebędącą pracownikiem pedagogicznym przedszkola. 

5. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika wycieczki i 

opiekuna wycieczki.  

6. Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala dyrektor uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci powierzonych 

opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczki oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywać 

7. Dyrektor zatwierdza kartę i harmonogram wycieczki/imprezy, listę uczestników wycieczki.  

8. Gromadzi dokumentację wycieczki ( karta wycieczki, lista uczestników,            

oświadczenia). 
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§ 4  

Zadania kierownika wycieczki  

  

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel      

zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.  

2. Kierownik wycieczki jest osobą posiadającą uprawnienia do kierowania wycieczkami.  

2. Kierownik wycieczki organizuje transport.  

3. Kierownik wycieczki powiadamia policję o planowanej wycieczce, w celu sprawdzenia 

autokaru.  

4. Kierownik wycieczki sporządza kartę wycieczki, listę uczestników wycieczki (lista zawiera  

imiona i nazwiska uczestników wycieczki, numery telefonów rodziców).  

5. Opracowuje  program, harmonogram wycieczki oraz  zapoznaje z  nim wszystkich       

uczestników.  

6.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym      

zakresie.  

7. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich           

przestrzegania.  

8. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa     

uczestnikom wycieczki.  

9. Kierownika wycieczki zobowiązuje się do przestrzegania ustalonej liczebności dzieci 

pozostającej pod opieką jednego opiekuna, w zależności od miejsca realizacji wycieczki. 

10. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę     

pierwszej pomocy.  

11. Do obowiązków kierownika należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności       

przedszkolaków. Służy temu m.in. uzyskanie zgody (na piśmie) rodziców lub       opiekunów 

prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce (załącznik  nr 1).  Rodzice 

udzielają na piśmie informacji na temat ewentualnych schorzeń dziecka i     postępowania 

w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdrowotnego.  

12. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników.  

13. Kierownik wycieczki dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 

wycieczki.  

14. Kierownik gromadzi faktury, rachunki, bilety wstępu potwierdzające ponoszone wydatki. 

W przypadku zakupu towaru lub usługi bez potwierdzenia zapłaty powinien w/w opłatę 

regulować w obecności opiekuna, a do celów rozliczeniowych sporządzić protokół 

konieczności zakupu potwierdzony przez jednego z opiekunów. 

15. Kierownik wycieczki  dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki 

po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców. Rozliczenie to 

dokonywane jest po słynięciu wszystkich faktur, na pierwszym po wycieczce zebraniu z 

rodzicami. W przypadku oddziału kończącego przedszkole takie rozliczenie należy 

przedłożyć Radzie Rodziców. 
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§ 5  

Zadania opiekuna wycieczki  

  

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.  

2. Współdziała z kierownikiem  w zakresie realizacji programu, harmonogramu    wycieczki. 

3. Opiekun zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa.  

4. Opiekun wycieczki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze 

szczególnym  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.  

5. Opiekun wycieczki nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.  

6. Opiekun wycieczki zwraca uwagę na odpowiedni strój dzieci w czasie wycieczki.  

7. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z      

każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do   punktu 

docelowego (nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki).  

8. Opiekun wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.  

    
§ 6  

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów  

  

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas spacerów 

i      wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Zasada ta 

dotyczy      także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki 

dzieciom. 

2. Ustala się następującą  liczebność dzieci pozostającej pod opieką jednego 

opiekuna, w zależności od miejsca realizacji wycieczki: 

- przy spacerze z dziećmi poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości 

pod opieką jednego opiekuna powinno pozostawać nie więcej niż 13 dzieci, 

- przy korzystaniu ze środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości – nie 

więcej niż 9 uczestników 

- podczas wycieczki przedszkolnej w pobliżu przedszkola w tej samej miejscowości-

nie więcej niż 13 uczestników, 

- podczas wycieczki krajoznawczo- turystycznej poza miejscowością pod opieką 

jednego opiekuna nie powinno pozostawać więcej niż 6 uczestników, 

- podczas realizacji imprezy „Zielone przedszkole” pod opieką jednego opiekuna nie 

powinno pozostawać więcej niż 1 uczestnik, 

3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać wszystkich  

uczestników wycieczki (opiekunów i dzieci) z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi     podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania. 

4. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest 

przedszkole, lub miejsce ustalone wcześniej przez kierownika. 

5. Na wycieczce dzieci nie mogą ani na chwilę pozostawać bez opieki osoby dorosłej. 

6. Kierownik może korzystać z transportu w przypadku posiadania  przez jego 

właściciela potwierdzonych zaświadczeń o dobrym stanie technicznym autobusu. 
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7. Przedszkolaki po wycieczce udają się do domu wyłącznie pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych.  

8. Organizację i program wycieczek i imprez należy dostosować do możliwości 

psychofizycznych, stanu zdrowia, sprawności fizycznej dzieci. W wycieczkach i 

imprezach nie biorą udziału dzieci w stosunku do których istnieją przeciwskazania 

zdrowotne i lekarz nie wyraził zgody na udział w wycieczce. 

9. W razie wypadku kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki udzielają 

natychmiastowej pierwszej pomocy , a w szczególności: 

- niezwłocznie zapewniają poszkodowanemu opiekę, sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, 

- zawiadamiają rodziców dziecka, 

- powiadamiają dyrektora ZSP w Mesznej 

- w razie potrzeby zabezpieczają miejsce wypadku. 

10. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i   gołoledzi.  

  

  

  

 § 7  

Postanowienia końcowe 

 

1.  Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu 

Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

 

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn 2 stycznia 2019 roku, a traci moc dotychczas 

obowiązujący. 

 

  

 

 

 
 

  


