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Opracowano na podstawie:  

 

1. Statutu Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Dulczy wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jej organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr                                                                                                                                                          

12, poz. 67). 

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 

się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);  

5. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, 

poz.602). 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 12 września 2001 w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 

( Dz. U. z 2001r NR101 poz.1095). 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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, Nr 135, poz. 1516).  

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69). 

 

Rozdział I 

Zasady ogólne 

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” 

w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku przy 

współpracy z  Radą Rodziców. 

2. Organizowane przez przedszkole spacery, wycieczki i imprezy krajoznawczo - 

turystyczne powinny mieć na celu w szczególności: 

• poznawanie kraju, jego historii, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego i kulturowego 

• wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania 
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• upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody 

• podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej 

• upowszechnianie form aktywnego wypoczynku 

• przeciwdziałanie patologii społecznej. 

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami 

i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

4. O 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. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole: 

• spacery 

• krótkie wycieczki przedmiotowe służące jako uzupełnienie obowiązującego 

programu nauczania i wychowania 

• wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

6. Organizacja wycieczek i spacerów wynika z rocznego planu pracy przedszkola oraz z 

nauczycielskich planów dydaktycznych. Harmonogram wycieczek znajduje się w 

kalendarzu imprez i uroczystości przedszkolnych.  

7. Uczestnicy wycieczek to: 

• dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej, w 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. 

8. Wycieczki mogą być finansowane ze środków: 

• pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce 

• przekazanych przez radę rodziców 

• przekazanych przez osoby prawne i fizyczne. 

9. Wyżywienie w czasie wycieczki może zapewniać organizator. 

10. Karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor zawiera program wycieczki organizowanej 

przez przedszkole, liczbę dzieci, liczbę oraz imiona i nazwiska opiekunów oraz imię i 

nazwisko kierownika wycieczki – Załącznik Nr 1.  
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11. Do karty wycieczki podpisanej przez każdego opiekuna wycieczki należy dołączyć 

harmonogram wycieczki – Załącznik Nr 2, oświadczenia o przestrzeganiu przepisów 

dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach przedszkolnych - Załącznik Nr 3 

oraz listę uczestników zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon do rodzica lub 

rodziców dziecka – Załącznik Nr 4.  

12. Udział dzieci w  wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek 

całodziennych) wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych 

(rodzice/prawni opiekunowie) – Załącznik Nr 5. 

13. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

14. Organizując spacery i wycieczki: 

• 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. 

 

Rozdział II 

Organizacja wycieczek 

1. Dyrektor przedszkola wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika 

wycieczki – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg 

wycieczki jest kierownik wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje 

dyrektora o jej założeniach organizacyjnych. 

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką zgłasza 

wycieczkę na posterunku Policji w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru.  

5. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia 

dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia. 
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6. Dokumentacja wycieczki do zatwierdzenia zawiera: 

• kartę wycieczki  

• harmonogram wycieczki 

• oświadczenie opiekunów 

• listę uczestników  

• pisemne zgody rodziców. 

7. Powyższą, kompletną dokumentację oraz dodatkowo rozliczenie wycieczki – 

Załącznik Nr 6, kierownik wycieczki składa w biurze przedszkola w ciągu dwóch 

tygodni po jej zakończeniu. 

8. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor przedszkola 

poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty 

są przekazywane kierownikowi wycieczki. 

9. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

10. Dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać 

udziału w wycieczkach. 

 

Rozdział III 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas 

wycieczek 

1. Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie 

grup. Opieka ta ma charakter ciągły. 

2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice dzieci. Dyrektor przedszkola może 

wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby. 

3. Na wycieczce  organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej 

miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować 

co najmniej jedna osoba nad grupą 15 dzieci. 

4. Na wycieczce udającej się poza teren przedszkola (przy korzystaniu ze środków 

lokomocji) opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 10 dzieci. 

5. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac 

przedszkola. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę 

odwołać. 
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7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy dzieci. 

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

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

10. Do przewozu dzieci należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu 

osób pojazdy. 

11. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

12. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika 

każdej wycieczki. 

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie 

wycieczki miejscu. 

 

Rozdział IV 

Obowiązki kierownika wycieczki 

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel 

zatrudniony w danej placówce przedszkolnej. 

2. Opracowuje on program oraz harmonogram wycieczki zapoznaje z nim wszystkich 

uczestników. 

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w 

tym zakresie. 

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

przestrzegania. 

5. Określa zadania opiekunów dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom wycieczki. 

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

7. Zgłasza na policję wyjazd autokaru w celu dokonania przeglądu pojazdu. 

8. Do obowiązków kierownika  należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności 

przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub 
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opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. 

W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku 

opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka. 

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

przeciwwskazań zdrowotnych oraz gdy ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub 

dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna. 

10. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników. 

11. Kierownik wycieczki dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na 

organizację wycieczki podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę. 

 

Rozdział V 

Obowiązki opiekuna/opiekunów 

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi. 

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki. 

3. Sprawuje nadzór przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach przedszkolnych. 

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. 

 

Rozdział VI 

Zadania dzieci – uczestników wycieczki 

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki. 

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami. 

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości 

związane, np. z jazdą autokarem. 

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek. 
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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. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu 

Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.01.09.2022 r., a traci moc dotychczas 

obowiązujący. 

Maria Napieracz 

Dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola 

„Ku Przyszłości” w Partyni 

z Oddziałami Zamiejscowymi 

w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

 

 
Regulamin wycieczek Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni  

z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku został 

zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 11/2022 – 2023 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Załącznik Nr 1 – Karta wycieczki  

2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram wycieczki 

3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad 

bezpieczeństwa na wycieczkach przedszkolnych 

4. Załącznik Nr 4 - Lista uczestników wycieczki  

5. Załącznik Nr 5 – Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka  

w wycieczce 

6. Załącznik Nr 6 – Rozliczenia wycieczki 



9 
 

Załącznik Nr 1   

 

             

KARTA WYCIECZKI 
                                                

                          

 Cel i założenia programowe wycieczki:  .................................................................................... 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                 

 Trasa wycieczki: ......................................................................................................................... 

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

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

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

                                                                         

 

Termin: ............................                                                Grupa: ...................................... 

                                                                         

Liczba uczestników: ........................ 

                                                                         

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

 

Opiekunowie (imiona i nazwiska): ………………………………………………………..….  

 

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

                                                                     

Liczba opiekunów, wraz z kierownikiem: ……………………………………........................ 

                                                                         

Środek lokomocji: ...................................................................................................................... 

                                                   

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki: .......................................................................... 
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Załącznik Nr 2 

HARMONOGRAM WYCIECZKI  
 

                 

Data i godz. 

wyjazdu/powrotu 

Odległość 

km 

Miejscowość Program 
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Załącznik Nr 3   

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
                                                                         

 Ja, niżej podpisany zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad 

bezpieczeństwa na wycieczkach przedszkolnych.        

               

                                                           

 

 Opiekunowie wycieczki:                    Kierownik wycieczki: 
  (imiona i nazwiska oraz podpisy)  

 

1. .......................................................                               ................................................... 

 

2. .......................................................                                              (podpis) 

   

3. ....................................................... 

 

4. .......................................................             
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Załącznik Nr 4 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna 

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.    

                                                     

                              

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

                                                                                              (podpis kierownika wycieczki) 

                                                                                                    

 

 

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

                                (podpis dyrektora przedszkola)  
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Załącznik Nr 5  

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

 

............................................................ 
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

.............................................................................................................................. 
(adres) 

 

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

(telefon) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka: 

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

w organizowanej przez przedszkole wycieczce do .........................................................,  

która odbędzie się w dniu ............................................................. . 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu 

imprezie. Tj. nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w 

wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki, a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z udziałem w wycieczce.  

Jednocześnie akceptuję obowiązujące w przedszkolu zasady finansowania wycieczek. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 

wycieczki ............................................................................................................................. 

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

 

..................................................                                   ......................................................... 
                  (data)                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik Nr 6   

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI 
 

Wycieczka przedszkolna do ………………………………………………… 

zorganizowana w dniu ....…………...................…przez ……………….......................... 

………………………………………………………………………………………….. 

I. Dochody 

1.   Wpłaty uczestników: liczba osób ……….x koszt wycieczki …………. = …………. zł 

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

 Razem dochody: ……………………………… 

II. Wydatki 

1.   Koszt wynajmu autobusu: ……………………………………………………………. 

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

4.   Bilety wstępu:  do teatru: ……………………………. 

    do kina: ……………………………… 

    do muzeum: …………………………. 

    inne: …………………………………. 

5.    Inne wydatki (jakie): …………………………….......................................................

 Razem wydatki:………………………………………. 

      Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ………………… 

 

      Pozostała kwota w wysokości ……………………zł została przekazana/zwrócona* 

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

 

…………………………….. 

(podpis kierownika wycieczki) 

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy 

wychowawcze itp.)  .................................................................................................................... 

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

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

*niepotrzebne skreślić 

Rozliczenie przyjął: 

 

…..……………………………… 
           (data i podpis dyrektora przedszkola) 

 

 


