Załącznik 7
do Zarządzenia nr 5/2017
z dnia 31.08.2017
Dyrektora Publicznego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. S. Faustyny
w Brzesku

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ŚW. S. FAUSTYNY W BRZESKU

Podstawy prawne:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Zarządzenia 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 2001r. Nr 135, poz. 1516 ze zm.)
Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002r. Nr
6, poz.69 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne (Dz. U. z 1997r. Nr 57, poz. 358).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

§1.
Zasady ogólne

1.
2.

3.
4.

Organizatorem spacerów i wycieczek jest Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. św.
s. Faustyny w Brzesku przy współpracy Radą Rodziców.
Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie
krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
 wycieczki przedmiotowe
 wycieczki krajoznawczo- turystyczne
 imprezy krajoznawczo- turystyczne
W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami,
których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
W 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

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
 spacery
 krótkie wycieczki
 wycieczki krajoznawczo- turystyczne
Uczestnicy wycieczek to:
 dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej zależności od charakteru
wycieczki lub spaceru
 opiekunowie (wg obowiązujących przepisów)- w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba
uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
 pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
 ze środków przekazanych przez radę rodziców;
 ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię
i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki (załącznik nr 1), którą zatwierdza dyrektor
przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników (załącznik nr 2), zgody rodziców
na planowany wyjazd (załącznik nr 3) oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka,
podpisana przez każdego opiekuna wycieczki (załącznik nr 4)
Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo- turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych)
wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizując spacery i wycieczki:
 zakładamy dzieciom kamizelki odblaskowe;
 zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania
były świadome;
 nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie
i przyjemny nastrój;
 dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych;
 zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane
poczucie swobody;
 zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
Dokumentacja wycieczki zawiera:
 kartę wycieczki
 listę uczestników
 pisemne zgody rodziców
 dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 rozliczenie finansowe.
Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej
rozpoczęciem) dyrektor.
Wycieczki autokarowe organizuje się w ramach zajęć i pobytu dziecka w przedszkolu.
W ciągu roku szkolnego dopuszcza się zorganizowanie wycieczek autokarowych, według
harmonogramu na dany rok szkolny.
Dla dzieci uczęszczających do przedszkola mogą być organizowane wycieczki : tematyczne,
przyrodnicze, poznawcze, integracyjno-rekreacyjne, z wykorzystaniem miejskich środków lokomocji,
w zależności od planów miesięcznych grupy.

§2.
Zadania dyrektora przedszkola
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola posiadających
uprawnienia do kierowania wycieczkami.
Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów
wycieczki).
Organizuje transport i wyżywienie.
Sprawdza uprawnienia firmy przewozowej do udzielania usług transportowych.
Informuje lokalny posterunek policji o planowanej wyciecze, celem dokonania przez funkcjonariuszy
sprawdzenia sprawności i bezpieczeństwa pojazdu, uzyskania od nich protokołu z tych działań (na
tydzień przed planowanym terminem wycieczki).
§3.
Zadania kierownika wycieczki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w
danej placówce przedszkolnej.
Opracowuje on kartę wycieczki, harmonogram wycieczki (załącznik nr 5) oraz regulamin
dostosowywany do każdej wycieczki (załącznik nr 6) i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym
zakresie.
Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom
wycieczki.
Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
Do obowiązków organizatora 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. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego
podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka. Jedynym odstępstwem od tego
punktu jest wycieczka kilkudniowa, w czasie której leki może podać osoba wyznaczona przez
dyrektora placówki po uprzednim wypełnieniu przez rodzica/prawnego opiekuna upoważnienia
(załącznik nr 7). W przypadku konieczności podania dziecku leku lokomocyjnego, rodzic wypełnia
stosowną prośbę (załącznik nr 8).
Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach jednodniowych, jeśli nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych. Organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do
specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Ich opiekunem na
wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.
Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników i opiekunów wycieczki.
Dokonuje kontroli autokaru/pojazdu po opuszczeniu go przez uczestników wycieczki.
Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowuje, ocenia
i rozlicza wycieczkę (załącznik nr 9).
Zostawia w kancelarii przedszkola:
a. kserokopię karty wycieczki;
b. kserokopię regulaminu wycieczki;
c. pisemne zgody rodziców;
d. listę uczestników wycieczki.
Zabiera ze sobą:
a. kartę wycieczki;

b. regulamin wycieczki;
c. ksero dowodu ubezpieczenia uczestników wycieczki (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej
lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w placówce);
d. listę uczestników wycieczki.

§4.
Zadania opiekuna wycieczki
1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonuje też inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

§5.
Zadania rodziców:
Wypełniają oświadczenia, dotyczące zgody na udział swoich dzieci w wycieczce.
Pokrywają koszt wycieczki w całości albo w części, według ustaleń.
Dbają o odpowiedni ubiór dziecka, dostosowując go do warunków pogodowych.
Informują kierownika/opiekuna wycieczki o ewentualnych schorzeniach dziecka, mogących
wystąpić w trakcie wycieczki i sposobach ich zapobiegania lub likwidacji.
5. Jeśli istnieje taka potrzeba, zaopatrują dziecko w prowiant na wycieczkę, dbając o ich walory
higieniczne i pokarmowe.
6. Respektują ustalenia dotyczące organizacji i realizacji wycieczki, w tym terminowego
przyprowadzania i odbioru.
1.
2.
3.
4.

§6.
Zadania dzieci – uczestników wycieczki
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą
autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

§7.
Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik
oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora
w zapewnieniu opieki.
2. W przypadku wycieczki autokarowej, miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym
i kończącym) jest plac przedszkola, bądź sala przedszkolna. Rodzice odbierają swoje dzieci
bezpośrednio od nauczycielki grupy, dopiero po wyjściu całej grupy z autokaru. Przedszkolaki
udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

§8
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola
oraz innych przepisów wyższego rzędu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 01.09.2017r.

§9
Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karta wycieczki
Lista uczestników wycieczki
Zgoda rodziców /prawnych opiekunów na wyjazd
Oświadczenie
Harmonogram wycieczki
Regulamin wycieczki
Upoważnienie do podawania leków
Prośba o podanie leku lokomocyjnego
Rozliczenie wycieczki

Załącznik nr 1

Karta wycieczki/imprezy

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Trasa wycieczki/imprezy:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Termin: ....................................................................
Grupa: .....................................................................
Liczba uczestników: ................................................
Kierownik (imię i nazwisko): ..............................................................................................................
Liczba opiekunów: ..................................................
Środek lokomocji: ................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki: ....................................................................................

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i
imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki/imprezy:
.........................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwiska oraz podpisy)
Kierownik wycieczki/imprezy:
.................................................
(podpis)

Załącznik nr 2

...........................................................
(pieczęć lub nazwa organizatora wycieczki)

Lista uczestników
wycieczki autokarowej do …………………….
w dniu ………………
Lp.

Nazwisko i imię

Data i miejsce
urodzenia

Adres miejsca stałego
pobytu

PESEL

GRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłoszenie przyjęto dnia ...................................
…………………………………………
(podpis kierownika wycieczki)

Załącznik nr 3

Zgoda rodziców

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….………………………………..
w wycieczce do
w dniu
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z harmonogramem organizowanej wycieczki.
2. Stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwwskazań do uczestnictwa ww. wycieczce.
3. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekunów wycieczki decyzji związanych z
przeprowadzeniem niezbędnych zabiegów leczniczych w celu ratowania zdrowia lub życia mojego
dziecka w czasie wycieczki.
4. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i
rozwiązaniem wycieczki, a domem.

PESEL dziecka ............................................................................ ..............................................
Nr telefonu kontaktowego ........................................................... .............................................
Adres dziecka .................................................................................................................................

Brzesko, dnia ...............................
...................................................
...................................................
(czytelne podpisy rodziców)

Załącznik nr 4

Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
zorganizowanej przez ............................................................... .................................................................
w okresie od dnia …………… do dnia ……………...................................................................
Oświadczam, co następuje:
1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/zapoznałam się ze wszystkimi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci.
2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w przepisach wskazówek
i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna.
........................................ , dnia ..............................

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
.........................................................................
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………….
(nazwiska oraz podpisy)
Kierownik wycieczki
…………………………………

Załącznik nr 5

Harmonogram wycieczki
Data i godz.
wyjazdu

Liczba km

Miejscowość

Program

Adres punktu
noclegowego
i żywieniowego

Adnotacja organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny:

Zatwierdzam
…………...……………………….
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

Załącznik nr 6

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI
1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
8. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
9. Zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłku.
10. Zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw na placu zabaw, sali przedszkolnej.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne
przedmioty na placu zabaw itp.
12. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.

Załącznik nr 7

UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIA LEKÓW


Upoważniam wychowawców/ nauczycieli Publicznego Przedszkola im. Św. S. Faustyny w
Brzesku do podania leku/leków synowi/ córce………………………………………......, w
konkretnych sytuacjach, określonej formie i sposobie dawkowania, zgodnie z instrukcją podaną
przez lekarza rodzinnego lub specjalistę.



Znam skutki uboczne i niepożądane wynikające z podawania leku, zamieszczone na ulotce
informacyjnej dołączonej do leku.



Zalecenia lekarskie (jak podawać leki):
Nazwa leku

Rano

Popołudniu

Wieczorem

 Osoby do kontaktu w razie nagłej potrzeby:
L.p.
Imię i Nazwisko

Numer telefonu




W sytuacjach niepokojących wyrażam zgodę na wezwanie specjalistycznej opieki medycznej.
Do niniejszego upoważnienia dołączam:
- lek w oryginalnym opakowaniu
- ulotkę informacyjna o leku
-zaświadczenie lekarza zawierające nazwę, sposób, porę ( sytuację ) i formę dawkowania leku.



Wyrażam zgodę na podawanie leków
przeciwgorączkowych, przeciwbiegunkowych.



Czy wychowanek jest uczulony na lek lub inne substancje? Jeśli tak to proszę podać jakie?
………………………………………………………………………………………………

doraźnych

m.in.

leków

przeciwbólowych,

Niniejszym proszę i udzielam zgody personelowi Publicznego Przedszkola im. Św. S. Faustyny w Brzesku
na podawanie lub zezwolenie na samodzielne zażywanie leku przez moją córkę/mojego syna zgodnie
z powyższymi instrukcjami. Rozumiem, że podanie leku przez personel szkoły nie będzie wykonane przez
certyfikowaną czy dyplomowaną pielęgniarkę szkolną i wyrażam na to zgodę. Ponadto zrzekam się
wszelkich roszczeń wobec Przedszkola, jej pracowników i przedstawicieli, w związku z wszelką
odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, szkodami, przyczynami wniesienia spraw sądowych
i domniemanymi szkodami, kosztami, wydatkami, w tym kosztami adwokackimi spowodowanymi lub
wynikającymi z podania lub samodzielnego zażycia leku.

…………………….............
(miejscowość, data)

……………………………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr 8

Prośba o podanie leku lokomocyjnego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie dziecku……………………………………….. lekarstwa
na chorobę lokomocyjną
o nazwie…………………………………., w dawce…………………. przed wyjazdem / w drodze
powrotnej na/z wycieczki…………………………………………………….
Do podania lekarstwa upoważniam opiekuna grupy lub wyznaczona do tego osobę.

Brzesko, dn……………

……………………………

.
(czytelny podpis rodzica)

Załącznik nr 9

Rozliczenie wycieczki
Wpłaty:
1. Liczba uczestników: ……………………………
2. Liczba dzieci zwolniona z opłaty: ……………..
3. Wpłata od 1 uczestnika: ………………………
4. Suma kwoty pobranej od uczestników wycieczki: ………………………..
Wydatki:
Wpłaty
Opis

kwota

Wydatki
Koszty poniesione przez
Przedszkol inne organy
rodziców
e
dofinansowujące

Suma wpłat dzieci
Koszt wynajmu autokaru
Koszt noclegu:
Koszt wyżywienia:
Koszty poniesione przez dzieci
Bilety wstępu:
do teatru, do kina, do muzeum, do
parku narodowego (rezerwatu
przyrody)
inne
Inne wydatki (jakie?)
Suma
Sposób zagospodarowania reszty (np. zwrot, wspólne wydatki grupowe itp.)…………………
……………………………………………………………………………………………………………

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze, itp.)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................
(podpis kierownika wycieczki)
Rozliczenie przyjął
.............................................................
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

