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Podstawa pfa§/na:

1.

Rozporz,ądzenia Nlinistta l]clui<acji Natodowej

i

dnta

25 maja 2018 r. w sprawie lvarunlićlrv

sposobu otganizowania przez publicznc przcdszk<>Ia, szkoł1, i placówki ktaioznalvstr.,,a

i tunsą,ki (Dz.

2.

z

U

z 2078, poz. 1055).

Rozporządzenia N{inistta Edukacji Narodorve)

31,

paździemika 201B r. rv spralvic bezpieczeńsnr,a

i higienv w publicznych i niepublicznr,ch szkołach t placó.rl,kat,h (Dz.L).

z

20IB

t, poz.

2110)

§1
Zasady ogólne

1,.

Wycieczki

i

spaceq- są integrainą formą działa]nościrwchorvawczej przcdszl<cila, lt,

wzbogacenia podstarłl, pf()€]Iamo§rej

1)
2)

rłrychowańa przedszkolnego i moga bvć organiz<lrvane jakrl:

autokarowe rłrycieczki kra)oznawczo,tu§,stvcżne;

rr,lcieczki edukacyjne, kulturalne lub inne zw!ązane
z urykorzystaniem środkóu, komunikacji micj skiej

3)
2.

cetru

z

realizac)4 pocistawT p1,ogfamo\\

ul

;

spacery piesze.

Organizowanie przez przedszkole lwcieczek i spacerów ma na celu:

1)
2)

poznawanie kraju, jego śtodowiskaptzvtodniczcgo, tradycji, zabytkóu, kultur-r. i lrist<lrir;
posżcIz^lltę wiedzy z rożnych dzjędzin zvcia społecznęgo, gospodarczegtl i kulturaincgcl;

3) wspoma€]anie todzinr i ptzedszkola rv procesie rvychowania;
4) upowszcchnianie rvśrtiddzieci zasad ochtony środowiska naturalnego
o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska ptzytodltczego, a takze
korzystania

5)

z,

or^7, lvicdz},
umicjetn<lścr

zasobów pzvrod,v;

uporvszechnianie zdrorvego

stllu żvcia i

akty,w-ności fizycznej

onz podnoszenie

sptirrvrrt;ścr

fizvcznej;

6)

r.vdrazanic do aktl-u.negcl spędzania czasu;

7)

poznarvanie zasadbezpteczneqo zachcrrvania się rł, tóznych sytuacjach;

t]) udział w irnprezach

3.

Spacety i wycieczkr powinny być poprzedzone omór.vieniem
rn,j ścia ota7

4.
5.

kultutalno-oświatowrych.

p ff,

.\-

p

omnienietn

z asa

d

b

ezpicc z cń

s

z

dztęcml trasv i wvzilaczcllicnr celórr

tw-a.

W,vcieczki otganizorvane są w tłakcie roku szkolnego.

Przy organizowaniu IprzcpIowadzantuwycieczek lvspółdziałajĄnauczvciele, todzicc i dzieci.

,i

§?
Zasady szczegółowe

1.

Iidział dzięcka w wycieczkach rwmaga pisemnej zgody roc]ziców

1) kazdorazowo podczas

otgantzacjt wycieczki krajoznawczo fuq,stl,cznej

z

wżyctem śtodkow

ftanspottu (załącznlk nt 2 do teguiaminu)

2.

Łdz.iał dziecka w spacefach wvmaga pisemnej zgodv rodziców w formie ośrviadczenia:

1)

3.

raz rv roku na okłes całego roku szkolnego (załącznik nt 3 do tegulaminu)

§7 przypadku dziecka niepełnospfawnego dopuszcza się udział w uT,cieczce jcgo rodzica/ptar.vncgo
opiekuna.

4. Rodzice nalpoźniej trzy dn:,przed rłrycieczką krajoznarvczo-turystycznąz :użyciem śtodka tJanspoltu
pou,inni być pisemnie powiadorrrieni o:

1)

miejscu i godzinie zbiorki;

2)
3)

miejscu i przewidywanej godztnle powfotu z wycieczkil

5.
6.

miejscu docelowvm wycieczkr

Zgodę n^ zotganlzowanie wycieczek wynża dvręktor przedszkola.
Dvrektot przedszkola ,w\zIlacza kierownika wycieczki spośród ptacou,nik<ilł-

pedagogicznvch

ptzedszkola.

7,

Opiekunem vl,cieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgod1 dJ.rektora przeilszkoia, inna
pełnoletnia osoba.

8.
9.

I{ietownik wycieczki uzgadnta termin i cel vl,gięczki z dytektorem ptzedszkola.

Po uzgodnieniu tetminu w}icieczki, kicrownik urycieczki przygotujc następuiącą clokumentację:

1)

kartę wycie

])

wpisuie wy|ścicdo ,.ReiesLru wTjścgrupow),ch z l)rzedszkola nr

czl<t

wraz z hatmonogramem, stan<lwiącą zalaczńk nr 2 dcl regulaminu;

3) listę uczestników
ucz estnictw

i0.

stanowiącą załacznk

o dziecka

rr,,

nt 3 do

l".

tegulamintr rvraz

ze zgodan,li r,,dzicrlrv

na

v,ycieczce;

Wypełnioną <lokumentację i<ietownik wycieczki składa u dyrektota przedszkrlla \\r cclu
zatwięrdzenia wl,cieczkl. I{rerownik składa dokumentacjQ, o której mow-a w ust. 11 cio dvrektcira
przedszkola u, terminię 2 dniprued planowaną orgarltzacjĘurycieczki.

11, Spacery, naaczycieI oddziaŁ:u wpisuje do ,,Rejestru w)-iścgr-upowych z Przedszkola nr 1".

§3
Zasady kofzystania ze śfodków transportu

i.

Jako śtodki transpoftu dopuszcza się:

1)
2)
3)

autokar;

środkikomunikacji miejskiej,

u.łasnl todziców - w plzypailku clziecka niepełnosplawnego.

§4
§7ycieczka autokatowa
1.

I{ietonnik vry*cieczki wsiada do

autokar-r_ł

picnvszv i ustala kolejność zalmos,ania mlejsc.

2. ICetownik wycieczkr siada ptzy drzrviach z puodw autokatu.
3. C)piekun lvsiacla ostatni t zajnuje mlejsce

z Ęłu- autokanr.

1. Przęd odjazdem kierownik -,łl,cieczki lub opiekun wvcieczki sprarvdza listę obccnc;ści otaz usta]a
ostatecżną liczbę uczcstników

wr,,j

azdu

5. §il czasie 1azdy uczestnicy rwcieczki siedzą na

qnvlznaczonych miejscach

i maja zapięte

pasv

bczpieczeństwa.

(ł.Ptzy wrrsiadaniu z autokanl, pierwszy

r,łrysiacla nauczyciel

i

stojąc przv dtzvłtach ustarł,ia dzieci, zwlaca

uwa$€l aby 1ię u,vbiegły na jezdntę.
8. Opiekun rłysiada ostatni - sptawdza autclkar.
9.

Po rvyjściuz autokaru nauczvciclc sprawdzajł liczcbność c]zieci i formuja grupę.

§5
l azda środkami komunikac|i miejskiei

1. I{etou,nik rłl,cieczkr rvsiacla picr-wszy I\wz7lacza obszat zalmowania miejsc.

2. W PrzyPadku braku micjsc siedzącvcb pilnuje, aby każdy z uczestnikórv nriał dostęp do uchrn,t<irv i
poręcZ]r.

1. Opiekun rvsiacla ostatni.

1. Puy wł-siadaniu kolejność odwrrltna - pier-wszv wl siada opiekun i na przystanl<u ustarvia uczcstniliórr.
zwtacając bacznąuwa$€,

aby dzieci bvłv bczpicczne. ICerorvnik w1,5i2da ostatni. Po uft;tmol.1 aniu grupr.

sprawdza liczebnośćdziect.

§6
Opieka w czasie wycieczki, spaceru i innego wyjściaedukacyjnego

1.
2.

OPiekę nad dziećmi biorącvmi udział w- wTgięgr.e sprawuje kierownił i opiekunor.vie rłr,cieczki.
L]stala się następującąllczbę opiekunóu, na wycieczkach,:

1)
2)
3)

rvycieczka ptzy korzvstan7u

ze

środków- komunikacji miejskiej 1 <lpickun na 10 dzicci;

spacefy i inne ul jściaedukacvjne (bez środkow tfanspottu) 1 clpiekun na 12 clzieci;

jeżeli rv gtupie są dzieci niepełnospfawnc, rłrymagajĄce dodatkowcgo lvsprrcra, p,lrvirrnl

zapewniona dodatko,"va opicka dostc>stlrvana

do pottzeb ticzniórv z

b,r,ć

or7,ęc7,ęfll,cnl

o niepełnosprarł,ności
3. zabtania się prowadzenia vłlgiggzki w czasie gr,vałtolvne

g<>

załamania rvarunkcirv

burz1,, śniczycy, gołoledzi, gestcl mgły , należy wycieczkę odrvołać.

pogodolr,łch pclclczas

4. Przed tozp<lczęclem wJ.cieczki kierorvnik

ul.cieczki zaznajamla uczestników

z

zasadaml poruszania się

po dtogach, zachowania w śtodkachkomunikacji miejskiej, zachowania się rv autokarzc otal
zachclwańa się w przvpadku odejścia od grupr,.
5.

Przed v\,-fuszeniem z każdego miejsca pobytu, rł, czasie zwiedzanla, przelazdl oraz ptzybvcia do punktu
docelorvego, nalcży bezwzględnic sptawdzić stan liczbor,łry dzleci.

B.

Długośćtrasy i tempo naLeży dostosować do ,ułrydolnościnajsłabszego uczestnlka każdc1 wr.cieczki.

9.

w

ptzvpadlru, gdy p<lclczas tr-wania wycieczki mlał miejscc wśród jego uczestników rwpaclek, st<lsujc

srę

odpowiednio ptzepisy d<>tyczące postępowania rv razie rłl,padkórv rv przedszkolu.

§7
Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki
1.

Do obowiązków kierownika rv.vcieczki należy

1)
2)
3)
4)
5)

czuwanie nad prawidłowościąprzebiegu q-vcieczki;
§,spółpfaca z todzicami dzieci, celem prawidłowe€ło pfzygotowania iclr do wvjazdu;
współptaca z opiekunami wf,cieczki,
w-spółptaca z kuchnią przeclszkolną

Przypomnienie zasad bczpieczeństwa dzieci, opiektirrórv

z

zasac7ami zrviąza,lrvrnr

z bezpieczcństwem;

6)
2.

podejmorvanie rvszelkich decyzji zw-iązanych z przebiegiem rvycieczki.

Do obowiązków opiekuna lłT,cieczki należv:

1)
2)
3)

ciągła opieka nad uczestnikami rvvjazdu;

rvykonl.wanlę zadań i poleceń zleconych przezńetorvnika wvcieczki;

rvspółdziałan7e

z

kicrownikiem ul,cieczki

w

zakresie realizacji programu

i

lrarmonoglamu

u,l,cieczki;

4)

nadzór nad ptzestrzeganiem ptzez Llcz,estników tcgulaminó.,w) zc szc7,eqólrrrrm trrvzględnienienr
zasad b ezpieczeństrva i higieny;

§8
Obowiązki uczestnika wycieczki

1.

W trakcie wycieczki i

1)
2)

spacerr_r

dzieci porvrnny:

Zachorvywać się w sposób zdysgyplrr.owany i kultutainrr.

Stosować się do poleceń, nakazów

i

zakazósv w1,-dawanvch przez opiektrnórv lub kietorvnika

u,ycieczki.

3)
4)
5)

Nie oddalać się od #upy.
Podczas jazdy śtodkiemlokomocji nie zmtullać miejsc i zachowl-rvać się kultutalnic.
\Wszelkie nicdlrspo2ycje zgłaszać naĘchmiast opiekunowi,

6)

PtzesttzegaĆ przepisów ruchu drogorł,ego i

zachowłrvać osttoznośćna trlicacir

i w innych miejscach, w których może gt<>ztć jakrekolr.viek niebezpieczeństrvo.

7)

Nie zrywać roślin,nie śmiecićoraz

117ę

płoszl,ć z;wietząt,

§9
Obowiąz ki

1.

to dz

iców ptży o tgafiiz acji wycieczki

Rodzicc, których dziecko uczestniczy w ,wyjeźdzle organizow

1)
2)

anyIr- przc7,

przedszkole, rvinni:

zapoznać się z termincm, ptogIamem i harmonogramem rĘ,cieczki;
przekazać kierownikowi wycieczki aktualny telefon kontaktow1.;

3) wrypełnić zgodę, o któtej mowa rv § 2 ust. 1;
4) w PrzyPadku rezygnacli z :udziałw dziecka lv wryjeź,dzie, poinfotmować o tvm

fakcie kicrclu.nika

rvycieczki;

5)
ó)

plzygotować dziecko do wyjazdu zgodnie z zaleceńami nauczyciela
przypror.vadzić dzięcko do przedszkola o wyznaczone) godzinie;

§10
Zas ady

I.

Działalnośćptzedszkola
p

1)
2)
2.
3.

w

fi

nans owania

wycieczki

zakresie krajoznawstwa

ozabudż etoury6|, w szczegóIno

i

turystyki jest finansc)wana ze śtodkórł-

ci:

ś

z odpłatnościrodziców dziectbiorących udział w wycieczce;
ze środków przekazanychpuez radę todziców ptzedszkola;

IŚerownicv i opiekunowie wycieczek nie ponosząkosztów przejazdu otaz wstępóu,. Wydat}ii z tęgo

§tułu pokł.wa się ze śtodków, o których mowa

rv ust. 1.

Rodzice, którzy zadeĘatowalludział srvojego dziecka w rrrycicczce,
zc>bowiązań są do

poĘcia

strat, jakie powstały z

tegc>

a

następnie deklaracjQ

tQ rvil61;f2l]i,

§tułu.

§11
postanowienia końcowe

7.
2.

Na odstępstwa od punktów tegulaminu musi rłrytazić zgodę dyrektot przedszkola.
SPraw-y nie objęte regulaminem tozstrzyga się na podstawie przepisór.v nadtzędnych stanou,iących

podstawę iego op ract_lrvania.

ZŃączniki;
Za7ączuk Nr 1 - I{atta wycieczki
Załącznk Nr 2 - Zgoda rcdztców i lista rrcżestnikó\ł, rłJ,cieczki
7,ałącztik Nr 3 _ 7,goda na wl,jścia na Sp.cely w ciągrr roku szkolnego

o""o,?*I§
Agnievka

E !( T,9

R

W",K:#;
l

Zńącznik nr
clrl llcgrrlenlinu Spaccri'lir l \\'vc]cczck l)rzc.t]szkrl],t

ta\RTA !fl\,CTECZKI
Nazrva i adres ptzedszkola: .Ptryd_rikrl/e nr l , ttl. Gra,611u,.rPo l2/ t1
Cel lvycieczki:
N,Iiejsce docelorvc wl,cicczki:

.,1,

00-/

J2

lY/ar,ł-:,1łua

'rermin;

Numet telcfonu kicrorvrrika w\.cieczki:
Ltcz,ba dziect
w §,-m niepełnosprawnt-ch \Ńnmagaiącvch clodatkilwcgo \ł,spxrcil: .,....................
()ddział:,.,...........Liczba opickunórv rwcieczki: ...............
:- -Srodck tfanspottu:

PROGRAM §rYCIECZKI
Data, godzifia
wyiazdu otaz
pov/fotu

Długośćttasy
(w kilometfach)

Mieiscowość
docelowa

Progtam wycieczki od wyjazdu do
powfotu

OS§(/IADCZF.NIE
Zobowtązuię ,ię do przestzęgaflua pfzepisó§/ doq,czących bezpieczeńst\va w- czasleuł.cicczi<i.
Opiekunolr.ie r,,1cieczki (czvtelnv podpi$
1.

)

B

9

.).

10

1,

17

5,

72.

6

13.

7

11,

I{iero,uvnik §n cieczki.

ZAT§fIERDZAM

(podpis dyrektora)

lr

7

l

Zalączltlklr ż
d<i

llclru]zrlillrr Spaccrr'ilv i \\"r,cjcczc]l l)rzc,llszkll1.1 tlr

I

Wytażam zgodę fiaw\riazd moiego dziecka na \ń/ycieczkę autokarem do
....w dniu

Lp.,

Nazwisko i irnię dziecka

Nt

tel. rodziców

Podpis todzicórv/ opieliunciw
ptawnvch

1

2.
.).

4,
5.
6.
7.
B.
().

10.

11.
12.
13,

14,
15,

16.
17.
18.

19.
)l1

21.
22.
23.
24.
25.

Wprz.upadktl chotoby lokomoc1,,inei dziecka należy dołącz,vć do niniejszego oświadczenia zgodę na porlanie leku i
dokładne propotcie. Lek naleźy dostarczyć do naucz_yciela podpisany imienietn i nazvisl<letn dziecka naipóźnief ł,
dtlitl v,vcieczki.
zatrvierclzan-r

(podpis {1,rektora)

7,ilączllklr
do l{cgulaminu Spaccrciw i Wycicczck ])rzeclszktl]a

nl

\\/arszarva, drlia

Z(;ODA

na §,Tiścia na spaccfl- w

ci€ll roku

szkcllncgcl

2().

. .

/20,

.

.

\\1.1o2u- żgodę na udział mojego dziccka w spacetach of!]anizowanychptzez nalrcż\,cieli odclziału w ci€Ll
szkoineg<l, w celu realizacli podstawl, pfogfamowej rvr,chorvania ptzedszkcllncgo ot^z budow-ania wielclzrotacza' ąc\,m śrł,iccic.

Prldpis rc dzicóxv f opiekunów pralłłll.ch

l-()]iŁl
cl

3
1

