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REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW 

W PRZEDSZKOLU NR 260 W WARSZAWIE 

 

Opracowano na podstawie: 

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. 

poz. 1260), 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 marca 2016r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r., poz. 452); 

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2003 nr 6, poz. 69 ze zm.); 

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki (Dz.U. z 2018,  poz. 1055). 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

&1 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady organizacji wycieczek i spacerów                      

w Przedszkolu nr 260 w Warszawie i związane z tym obowiązki uczestników. 

2. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 260 w Warszawie. 

3. Przez „wycieczkę” należy rozumieć każde celowe i zorganizowane wyjście z dziećmi 

poza teren przedszkola. 

 

Rozdział II 

Zasady organizacji wycieczki 

§ 2 

 

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań  

i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest 
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sprawdzenie stanu zdrowia wychowanków i ich umiejętności, wymaganych podczas 

wycieczki. 

     2. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim      

wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego. 

3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym           

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci 

przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) w zakresie: 

 - celu wycieczki, 

 - trasy i terminów postojów, 

 - zwiedzanych obiektów, 

 - harmonogramu, 

 - zasad zachowania wychowanków podczas wycieczki. 

4. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku      

do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

5. Na wycieczkę lub dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej 

pomocy. 

6. Wyjście na spacer z grupą należy odnotować w książce - ewidencja wyjść dzieci poza 

teren przedszkola, która znajduje się w dokumentach przedszkola w sekretariacie. 

7. Wycieczki autokarowe odbywają się pojazdem uprzednio sprawdzonym przez policję   

w zakresie stanu technicznego i dokumentacji kierowcy. 

8. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na 

wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących 

udziału dziecka w wycieczce. 

9. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki                       

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

10.  Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi. 

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

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

12. Ubezpieczenie uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW (następstw 

nieszczęśliwych wypadków) jest dobrowolne. 

13. Kierownika przedszkolnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej wyznacza dyrektor 

spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce. 

14. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi placówki lub      

w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce. 
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15. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana w dokumentach przedszkola 

zgodnie z listą kancelaryjną przez okres jednego roku kalendarzowego następującego 

po wycieczce.  

Rozdział III 

Obowiązki Dyrektora Przedszkola 

§ 3 

 

Dyrektor Przedszkola: 

1. Nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru. 

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola. 

3. Gromadzi dokumentację wycieczek (karta wycieczki, listy uczestników, oświadczenia 

rodziców i opiekunów dzieci). 

4. Prowadzi nadzór nad organizacją transportu i wyżywienia.  

5. Prowadzi nadzór nad dysponowaniem przez kierownika wycieczki środkami 

finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu nad 

dokonaniem rozliczenia. 

 

Rozdział IV 

Obowiązki kierownika wycieczki 

§ 4 

 

 Kierownik wycieczki ma obowiązek: 

1. Opracować dokumentację wycieczki: 

- kartę wycieczki z harmonogramem (wzór w kancelarii Dyrektora); 

- listę uczestników wycieczki (lista zawiera imiona i nazwiska uczestników wycieczki); 

- pisemne zgody rodziców w postaci zbiorczej listy; 

2. Przedłożyć dokumentację dyrektorowi przedszkola najpóźniej na dwa dni przed 

rozpoczęciem wycieczki celem jej zatwierdzenia (po pozytywnym zaopiniowaniu 

kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się           

w dwóch egzemplarzach: kopia pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek   a 

oryginał otrzymuje kierownik wycieczki). 

3. Zapoznać z regulaminem wycieczek wszystkich uczestników. 

4. Zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawować nadzór w tym zakresie. 
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5. Zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich 

przestrzegania. 

6. Określić zadania dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnić opiekę           

i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki. 

7. Nadzorować zaopatrzenie uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy. 

8. Zorganizować transport i wyżywienie. 

9. Zaplanować organizację zadań wśród uczestników. 

10. Dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki. 

11. Dokonać podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu i rozliczenia 

finansowego. 

 

Rozdział V 

Obowiązki opiekuna wycieczki 

§ 5 

 

Do obowiązków opiekuna należy: 

1.  Sprawowanie opieki nad wychowankami. 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań. 

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

6. Sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,         

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

7. Dbałość o prawidłowe przygotowanie dzieci do wyjścia poza teren przedszkola, np. 

korzystanie z odblaskowych kamizelek i znaczków będących na wyposażeniu placówki. 

 

Rozdział VI 

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów 

§ 6 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są: 

1. Poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka. 
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2. W dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie. 

3. Dostosować ubiór do warunków pogody i programu wycieczki. 

 

Rozdział VII 

Opieka i bezpieczeństwo 

§ 7 

 

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik i opiekunowie grupy. 

2. Ustala się liczbę opiekunów – na dziesięcioro dzieci jeden opiekun w sytuacji 

przemieszczania się autokarem wynajętym na potrzeby wycieczki; na siedmioro dzieci 

jeden opiekun w sytuacji korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 

3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy. 

4. Jeden opiekun powinien zawsze znajdować się na końcu grupy. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik 

wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wycieczek i spacerów 

organizowanych przez przedszkole. 

2. Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie wyrażą zgody na udział dziecka                

w   wycieczce, mają zapewnioną opiekę w przedszkolu w innej grupie wiekowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Statutu przedszkola oraz rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej, dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz zasad i warunków 

organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

4. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez udostępnienie do wglądu   

w sekretariacie Przedszkola nr 260 w Warszawie. 

5. Niniejszy regulamin wraz ze zmianami wchodzi w życie z dniem zarządzenia. 

 

 

 


