
REGULAMIN

WYCIECZEK I SPACERÓW 

PRZEDSZKOLA W BOBROWEJ



I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole w Bobrowej w porozumieniu i we

współpracy z Radą Rodziców. 

2. Przedszkole organizując wycieczkę może współdziałać z innymi podmiotami, instytucjami

i  stowarzyszeniami,  których  przedmiotem  działania  jest  krajoznawstwo  i  turystyka.

3.  Organizację  wyjazdów oraz  ich  program należy  dostosować  do  wieku,  zainteresowań,

stanu  zdrowia,  sprawności  fizycznej,  stopnia  przygotowania,  potrzeb  oraz  umiejętności

podopiecznych Przedszkola.  

4. Formy:

- spacery

- krótkie wycieczki

-wycieczki krajoznawczo-turystyczne 

5.  Ustalenie  harmonogramu  wycieczek  na  dany  rok  szkolny  (  załącznik  do  niniejszego

regulaminu). 

6.  Uczestnicy  wycieczek  to:  dzieci  wszystkich  grup  wiekowych  lub  w  zależności  od

charakteru  spaceru  lub  wycieczki  tylko  dzieci  np.  6-letnie;  opiekunowie  (według

obowiązujących  przepisów);  ,,  w  przypadku  dzieci  do  10  roku  życia  liczba  uczestników

pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób” ( mogą to być

nauczyciele, pracownicy przedszkola lub rodzice).                    

7. Koszt wycieczki lub spaceru pokrywa organizator i Rada Rodziców. 

8. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia organizator.  

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

imię  i  nazwisko  kierownika  zawiera  karta  wycieczki,  zatwierdzona  przez  Dyrektora

Przedszkola.  Do  karty  wycieczki  należy  dołączyć  listę  uczestników  wycieczki  oraz

,,  Oświadczenia- deklarację” w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka,  podpisaną przez

każdego opiekuna wycieczki. 

10.  Udział  dzieci  w  wycieczkach  krajoznawczo-  turystycznych  (całodziennych)  wymaga

zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych ustawowo opiekunów). 

11.  Uczestniczy  wycieczek  i  spacerów  są  ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków.  

12. Organizując spacery i wycieczki: zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź

wycieczki, aby ich obserwacje były świadome; nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia

fizycznego;  odpowiednio  przestrzegamy  normy  kulturalnego  zachowania  wobec  siebie



wzajemnie (współuczestników wycieczki); dbamy o przestrzeganie wspólnie wypracowanych

reguł zapewniających bezpieczeństwo,  współpracę i  miło spędzony czas razem, aby nasze

spostrzeżenia i przeżycia były jak najlepsze; zachęcamy i dbamy o właściwy ubiór dzieci do

warunków  atmosferycznych;  zapewniamy  pełne  bezpieczeństwo  dzieciom,  ale  także

w  określonych  sytuacjach  dajemy  podopiecznym  Przedszkola  tak  zwane  ,,  kontrolowane

poczucie  swobody”;  zapewniamy właściwą organizację  tak,  aby osiągnąć zamierzone cele

edukacyjne;  upowszechniamy  różnorodne  formy  aktywnego  wypoczynku  dzieci.

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

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Czuwa nad prawidłową organizacją wycieczek i spacerów. 

2.Wyznacza  kierownika  wycieczki  spośród  pracowników  pedagogicznych  przedszkola,

mających uprawnienia do kierownika wycieczkami szkolnymi.  

3.  Gromadzi  dokumentację  wycieczki  (kartę  wycieczki,  listę  uczestników,  oświadczenia

opiekunów wycieczki).              

4.  Dysponuje  środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  organizację  wycieczki,  a  po

zakończeniu wycieczki dokonuje jej rozliczenia. 

5. Organizuje transport i wyżywienie. 

6.  Zawiadamia  organ prowadzący i  organ sprawujący nadzór  pedagogiczny o planowanej

wycieczce. 

            

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.  

2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.  

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz nadzoruje

w tym zakresie. 

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

przestrzegania. 

5.  Określa  zadania  opiekuna  w  zakresie  realizacji  programu,  zapewniając  opiekę

i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki. 

6.  Nadzoruje  zaopatrzenie  uczestnikom  wycieczki  w  odpowiedni  sprzęt  oraz  apteczkę

pierwszej pomocy.  

7. Dokonuje planowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu. 



8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia finansowego w terminie do

2 tygodni do dnia zakończenia wycieczki u Dyrektora Przedszkola. 

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi. 

2.Współpracuje  z  kierownikiem  wycieczki  w  zakresie  realizacji  programu  oraz

harmonogramu wycieczki.        

3.Nadzoruje przestrzegania regulaminu.

4. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem  zadań przydzielonych dzieciom. 

5. Wykonuje również inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

V. ZADANIA DZIECI- UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starcze biorą czynny udział w przygotowaniu wycieczki.

2.  Podopieczni przestrzegają zasad i zawartych wcześniej umów.

3. Zarówno dzieci jak i rodzice zgłaszają  jak najszybciej  dolegliwości i  potrzeby podczas

korzystania z danego środka  komunikacji  (  np.  choroba  lokomocyjna,  lub  konieczność

skorzystania z toalety).

4.  Konsekwentnie  reagują  na  umowne  sygnały  (  np.  zbierają  się  w  danym  miejscu  na

określony sygnał opiekunów pod nadzorem kierownika wycieczki). 

5. Dzieci starsze pomagają młodszym oraz słabszym od siebie. 

6.Przestrzegają  zasad  dyscypliny,  ustalonych  zasad  bezpieczeństwa;   ufnie  i  życzliwie

odnosząc się do opiekunów wycieczki.

7.Pamiętają  o  właściwym  zachowaniu  się  w  miejscach  publicznych,  oraz  dbają

o pozostawienie po sobie porządku, gdy te miejsca będą opuszczać.

8. Dziecku, uczestnikowi nie wolno niszczyć środowiska przyrodniczego tj. płoszyć zwierząt,

karmić ich, ani w żaden sposób krzywdzić, zrywać roślin, oddalać się od swojej grupy bez

zgody  opiekuna,  zabierać  swoich  rzeczy  typu  żywność,  napoje  oraz  słodycze,  a  także

zabawek. 



………………………………… Bobrowa……………………..
(imię i nazwisko opiekuna wycieczki)

……………………………………...                                                                                                                          
(miejsce zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  ze  stosowanych  przepisów niniejszym

oświadczam, że:

1. Znam przepisy BHP, zostałem/am w tym zakresie przeszkolony/ona i tym samym ponosić

będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych

mojej opiece.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń

wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i dyrektora placówki. 

……………………………              ……………………………………
(podpis opiekuna wycieczki) (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)



KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Cel wycieczki:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Trasa wycieczki:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Termin:

…………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu kierownika wycieczki:

…………………………………………………………………………………………………...

Liczba uczestników:

………………………………………………………………………….......................................

w tym niepełnosprawnych:

…………………………………………………………………………………………………...

Wiek dzieci:

…………………………………………………………………………………………………...

Liczba opiekunów wycieczki:

…………………………………………………………………………………………………...

Środek transportu:

…………………………………………………………………………………………………...



PROGRAM WYCIECZKI

DATA,GODZINA
WYJAZDU ORAZ

POWROTU

DŁUGOŚĆ TRASY
(W KILOMETRACH)

MIEJSCOWOŚĆ
DOCELOWA

I TRASA
POWROTNA

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM

WYCIECZKI OD
WYJAZDU DO

POWROTU

ADRES MIEJSCA
NOCLEGOWEGO

I ŻYWIENIOWEGO
ORAZ PRZYSTANKI

I MIEJSCA
ŻYWIENIA

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie trwania
wycieczki.

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki

……………………………….                     1. …………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis) 2. …………………………………............

3. …………………………………………
4…………………………………………..
5. ………………………………………....
6. …………………………………………

(imiona i nazwiska oraz podpisy)       

ZATWIERDZAM

…………………………………………………………………………………
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki)



Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej

Wycieczka do………………………………………………termin…………………………….

Imię i nazwisko kierownika wycieczki………………………………………………………….

Liczba uczestników wycieczki…………………………………………………………………..

I. Wpływy

1. Wpłaty uczestników wycieczki:

Liczba osób………………….x koszt wycieczki……………………=……………….zł

2. Inne wpłaty………………………………………………………………………….zł

3. Razem dochody:…………………………………………………………………...zł

II. Wydatki

1. Koszt transportu:……………………………………………………………………zł

2. Koszt noclegu:………………………………………………………………………zł

3. Koszt wyżywienia:………………………………………………………………….zł

4. Koszt biletów wstępu:

do muzeum:…………………………………………………………….zł

do kina:………………………………………………………………...zł

do teatru:……………………………………………………………….zł

inne:……………………………………………………………………zł

5. Inne wydatki………………………………………………………………………...zł

6. Razem wydatki:……………………………………………………………………zł

III. Koszt wycieczki 1 uczestnika:…………………………………………………………...zł

IV. Pozostała kwota w wysokości……………………………………………………………zł

Proponowane przeznaczenie nadwyżki finansowej……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………                                  ……………………………………
(podpis kierownika wycieczki) Rozliczenie zatwierdził

………………………………………                                                                                           
(data i podpis dyrektora szkoły)


