
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH 

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU nr 14 w SIEDLCACH 

Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 z póź. 

zm.) 

Rozp. MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia 

działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej( Dz. U. z 2001 r. nr 101 , poz. 1095) 

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(DZ. U z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.) 

  

ZASADY OGÓLNE 

1.Organizatorem spacerów i wycieczek jest Miejskie Przedszkole nr 14 przy współpracy z 

Rodzicami, Radą Rodziców. 

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

zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania takie mogą być realizowane w różnych 

formach: 

- wycieczki przedmiotowe służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania 

- wycieczki krajoznawczo- turystyczne 

- imprezy krajoznawczo – turystyczne 

3. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współpracować z innymi podmiotami ( 

np. biura turystyczne) 

4. O organizacji i programie wycieczki decydują następujące kryteria: 

- wiek dzieci 

- zainteresowania i potrzeby przedszkolaków 

- sprawność fizyczna i stan zdrowia 

- stopień przygotowania do pokonywania trudności 

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole: 

- spacery 

- krótkie wycieczki 

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne ( jednodniowe) 



6. Wycieczki na dany rok szkolny są planowane. 

7. Uczestnicy wycieczek to: 

- dzieci wszystkich grup wiekowych 

- dzieci z grupy starszej 

- grupy wiekowe w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru 

- liczba dzieci pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 15 

8. Koszt wycieczki pokrywają Rodzice. 

9. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator. 

10. Karta wycieczki zawiera: 

- liczbę uczestników, 

- liczbę opiekunów, 

- imię i nazwisko kierownika wycieczki, 

- trasę wycieczki 

Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor 

11. Całodzienna wycieczka wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów 

12. Uczestnicy wycieczek i spacerów są ubezpieczeni. 

13. Organizując spacery i wycieczki: 

- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki 

- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia 

- przestrzegamy norm kulturalnego zachowania 

- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych 

- zapewniamy pełne bezpieczeństwo uczestnikom 

14. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek. 

 

 



ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki. 

Wyznacza kierownika wycieczki. 

Sprawdza rozliczenie wycieczki. 

Zgłasza do kontroli policji autokar. 

Gromadzi dokumentację wycieczki: karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia 

opiekunów wycieczki. 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

1. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel pracujący w danej placówce. 

2. Opracowuje harmonogram wycieczki. 

3. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem wycieczki. 

4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wyjazdu. 

5. Nadzoruje przebieg i zaopatruje w apteczkę. 

6. Uzyskuje na piśmie zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Sprawdza stan zdrowia uczestników. 

8. Dokonuje podsumowania wycieczki oraz jej oceny. 

9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10. Podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę. 

11. Przedstawia rozliczenie rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami lub na tablicy 

ogłoszeń 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 

Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi. 

Współdziała z kierownikiem. 

Przestrzega zasad bezpieczeństwa dzieci. 

Sprawdza stan liczbowy dzieci, przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po 

przybyciu do miejsca docelowego. 

Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik 

wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy rodziców wspomagających organizatora 

w zapewnieniu opieki. 



2. Miejscem zbiórki ( rozpoczynającym i kończącym) jest przedszkole. 

3. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców. 

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

5. Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych , w 

grupach nie liczących nie więcej niż 15 osób . 

- kąpielisko powinno być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, 

- podczas pływania przedszkolaki powinni pozostawać pod kontrolą nauczyciela i ratownika 

Postanowienia końcowe 

Sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu lub innych 

przepisów. 

 


