
 

Załącznik nr 2 

do organizacji wychowania przedszkolnego  

Punktu Przedszkolnego w Rychnowie 

 

 

PROCEDURA SPACERÓW I WYCIECZEK 

obowiązująca w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez 

Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży y Rychnowie 

 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW 

 

Organizatorem spacerów i wycieczek jest Punkt Przedszkolny w Rychnowie.  

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

w zakresie krajoznawstwa i turystyki.  

Działania te mogą być realizowane w różnych formach:  

-wycieczki przedmiotowe; 

-wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

 

 

3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w 

ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 

okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. Organizowanie przez szkoły 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; 

-upowszechniania 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. 

5. O organizację i program wycieczki dostosowuje się do: 

-wieku uczestników; 



-zainteresowań i potrzeb przedszkolaków; 

-stanu zdrowia; 

-kondycji; 

-sprawności fizycznej i umiejętności. 

7. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole, to: 

-spacery; 

-krótkie wycieczki; 

-wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

8. Uczestnicy wycieczek to: 

-dzieci młodszej i starszej grupy wiekowej lub tylko dzieci z grupy starszej w zależności od 

charakteru wycieczki lub spaceru; 

-opiekunowie( np. nauczyciele, pracownicy przedszkola). 

9. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator. 

10. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz 

imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor 

przedszkola. Do karty wycieczki dołącza się listę uczestników biorących udział w wycieczce 

zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka, którą 

podpisuje dyrektor szkoły. 

11. Zgoda rodziców na udział w wycieczce dziecka jest wyrażana w formie pisemnej. 

12. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku 

opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka lub jego opiekun prawny. 

13. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach, jeśli nie mają 

przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo 

przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna. 

14.Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

-zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

-stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów, przewodników; 

-nie oddalać się od grupy; 

-przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, 

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;  

-kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób; 

-traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne; 

-nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt; 

-wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać 

opiekunowi; 

-dokładnie w wyznaczonym czasie należy zgłaszać się na zbiórki i posiłki; 



-w przypadku zniszczenia mienia lub wyrządzenia innych szkód materialnych przez 

uczestnika wycieczki w trakcie jej trwania koszty ponoszą rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka.  

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEKI SPACERÓW 

 

 Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas spacerów                                   

i wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. 

2. Każde wyjście poza teren przedszkola jest zapisywane przez nauczyciela w dzienniku zajęć 

przedszkolnych.  

3. Wyjście na spacer nie wymaga dodatkowej dokumentacji. 

4. Jeżeli istnieje jakieś przeciwskazanie do zabrana dziecka na spacer, rodzic jest 

zobowiązany przedłożyć wychowawcy grupy, prośbę w formie pisemnej. 

5.Spacer organizowany jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczycielkę danej 

grupy. 

6. Podczas spacerów i wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach w kolumnie. 

7. Zabronione jest prowadzenie spacerów i wycieczek z dziećmi podczas burzy, śniegu i 

gołoledzi. 

8. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac przy 

Przedszkolu, skąd dzieci udają się do domu pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów lub 

osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów, oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

11. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców dzieci lub złej 

aury pogodowej. 

12. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków. 

13. Dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w danym dniu zajęć będą miały 

zapewnioną opiekę wyznaczoną przez Dyrektora  

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PIESZYCH WYCIECZEK 

 



 Liczebność grupy do 25 dzieci –2 opiekunów. 

2. Podczas spacerów i wycieczek pieszych kolumna z uczestnikami porusza się parami 

chodnikiem lub w przypadku jego braku lewą stroną jezdni. 

3. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

4. Dzieci na początku i końcu kolumny ubrane są w elementy odblaskowe. 

5.Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych. 

6. Opiekun powinien znać teren wycieczki. 

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH 

 

1. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci 

nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). 

2. Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą maksymalnie 15 osób. 

3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe. 

4. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci. 

5. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu do pojazdu przy 

wsiadaniu i wysiadaniu. 

6. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po 

autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu). 

 

 

DOKUMETACJA WYCIECZKI  

Dokumentację wycieczki stanowią: 

-karta wycieczki z programem wycieczki i listą uczestników w dwóch egzemplarzach, której 

wzór określa załącznik nr 1i 2do niniejszego regulaminu; ; 

-pisemna zgoda rodziców, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

-rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 

2. Dokumentacja wycieczki o której mowa powinna złożona do zatwierdzenia w terminie co 

najmniej trzech dni przed jej rozpoczęciem. 

ZADANIA DYREKTORA  

-Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki. 

-Wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 

przedszkola i szkoły. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika       

i opiekuna wycieczki. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki 



może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. 

-Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia 

opiekunów wycieczki). 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

-opracowuje program i regulamin wycieczki; 

-zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

-zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

-zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania; 

-określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom; 

-nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie 

oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

-organizuje i nadzoruje transport i wyżywienie dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

-dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

-dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i 

informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w placówce. 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 

-sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

-współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i 

przestrzegania jej regulaminu; 

-sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

-wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 



Załącznikami do niniejszego regulaminu są:1. Załącznik nr 1-wzór karty wycieczki. 

Załącznik nr 2 -pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych 

 

Załącznik nr 1 

 
KARTA WYCIECZKI  

 
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Trasa wycieczki (imprezy) 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Termin ............................................................................. ilość dni  ...................................  

Liczba uczestników ..................................................................................................................................................  

Kierownik (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................  

Liczba opiekunów ……………………… 

1……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4 ……………………………………………………………………………………….. 

Środek lokomocji .....................................................................................................................................................  

 
OŚWIADCZENIE 

Zapoznałem/łam się z przepisami bezpieczeństwa i zakresem obowiązków. 

Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad 

bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 
 

Opiekunowie wycieczki (imprezy  Kierownik wycieczki (imprezy) 
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 
 
 ...........................................................................   ...........................................................................  
                                                                                                                                                      (podpis) 
 ...........................................................................   
 
 ...........................................................................  
 

 
 
 



HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 
 

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program 

 
 
 

   

Adnotacje organu prowadzącego                                                                              Zatwierdzam  
lub sprawującego nadzór pedagogiczny    
                                                                                                   ...........................................................................  
                                                                                                          (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  
 
 
 
       
   
 
 

Informacje szczegółowe 
 

Data wyjazdu 
 

 

Godzina zbiórki 
 

 

Miejsce zbiórki 
 

 

Środek transportu 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

Planowana godzina powrotu 
 

 

Miejsce planowanego powrotu 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Inne informacje 
 

 

 
 

REGULAMIN WYCIECZKI  

 
         Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie się do nich stosować. 
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów. 
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. 
4. Być pogodnym i uśmiechniętym. 
5. Mieć oczy i przede wszystkim uszy szeroko otwarte. 
6. Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela. 

 
 
 
 
 



 
 
 

LICZBA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 
Lista uczestników wycieczki do ............................... w terminie .......................... 
 

Lp. Imię i Nazwisko Klasa 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

 



 

Załącznik nr 2 

 OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................w 

wycieczce do........................................................................, która odbędzie się w 

terminie.....................................................................................................  Jednocześnie 

oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

 

      ........................................................................ 

                                                                   (data i podpis rodziców, prawnych opiekunów) 


	Informacje szczegółowe
	REGULAMIN WYCIECZKI


