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 Przedszkole nr 2  Jarzębinka 
63-400 Ostrów Wielkopolski  

ul. Staroprzygodzka 112a  
telefon: 62 738 25 20 

email: przedszkole2ostrow@wp.pl 
NIP: 622-17-97-916   

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Do Zarządzenia Dyrektora 

Nr 10/2019 z dnia 29.08.2019 r. 

 

 

PROCEDURA  

ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK 

W  PRZEDSZKOLU NR  2 

JARZĘBINKA 

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie 

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

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 26 listopada2001r.z. późn.zm)   

4.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425                     

z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji 

ruchowej (Dz.U. z 2001r. nr 101, poz. 1095).  

7. Uchwały Nr IX/113/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 

2019. 
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Cele procedury: 

 

1) Procedura określa zasady postępowania podczas spacerów i wycieczek, których 

uczestnikami są dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2) Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego  

3) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku  

 

 

Definicja przedmiotu  

Dokument reguluje zasady organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu nr  2                   

w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)  

1) Procedura dotyczy dzieci wszystkich grup wiekowych w zależności od charakteru 

wycieczki lub spaceru. 

2) Nauczycieli, opiekunów, wychowawców organizujących wycieczki i spacery                      

w porozumieniu z rodzicami  

 

 

 

I 

 

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole nr 2 w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z innymi podmiotami. 

3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach 

zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi. 

4. Działalność ta obejmuje następujące formy: 

• Spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela 

w celu uzupełnienia obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania 

Przedszkolnego; 

• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne nie wymagające szczegółowego 

przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego; 

• Imprezy wyjazdowe – organizowanie imprez podczas wycieczki np.: Dnia 

Dziecka, pożegnanie przedszkola i inne; 

 

 

II 

 

1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola. 

2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, 

zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności. 

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

wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy. 
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III 

 

1. Spacery i wycieczki przedmiotowe to te, które wynikają z realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. Odbywają się w pobliżu przedszkola i na 

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tematykę nauczyciel wpisuje do dziennika 

zajęć, natomiast datę, grupę, liczbę dzieci, godzinę wyjścia, miejsce do którego się 

udaje oraz planowany powrót i podpis nauczyciela do rejestru wyjść. 

2. Zgodę na udział dziecka w spacerach, wycieczkach przedmiotowych, wyjściach                     

i wyjazdach na konkursy, przeglądy i zawody sportowe organizowane na terenie miasta 

rodzice wyrażają na piśmie na cały rok szkolny. 

3. W wyjazdach na konkursy, przeglądy i zawody sportowe odbywające się miejskimi 

środkami lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba na 5 dzieci. 

IV 

 

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym                        

i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi w zakresie celu wycieczki, trasy, 

zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki. 

2. Program wycieczki ( harmonogram), lista uczestników, osoba odpowiedzialna – 

kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załącznik                             

do  regulaminu i są zatwierdzone najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki 

przez dyrektora  przedszkola. 

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody obojga rodziców.  

4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od  następstw nieszczęśliwych 

wypadków – dołączony nr polisy. 

5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor, Rada Rodziców. 

6. Organizacja wyżywienia dzieci podczas wycieczki wynika z charakteru wycieczki. 

 

 

V 

 

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki 

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek i spacerów 

są: kierownik wycieczki i nauczyciele grup. Opieka ma charakter ciągły. 

3. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole                 

( budynek do którego uczęszcza grupa). 

4. Opiekun wycieczki lub spaceru zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci 

przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu                      

do miejsca docelowego. 

5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się odpowiednie przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

6. Zasady postępowania podczas wypadku: 

➢ wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie, 

➢ w miarę możliwości udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanym, 
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➢ wzywa się pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora 

przedszkola i prawnych opiekunów, 

➢ miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania 

ewentualnych oględzin. 

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W przypadku gwałtownego załamania pogody wycieczkę należy odwołać. 

8. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej 

pomocy. 

9. Opiekun wycieczki, spaceru zobowiązany jest do wyposażenia dzieci w kamizelki 

odblaskowe. 

 

 

VI 

 

1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczkilub 

spaceru.  

2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy: 

• Czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki; 

• Wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 

przedszkola; 

• Gromadzenie dokumentacji wycieczki; 

3. W uzasadnionym przypadku, na wniosek nauczyciela organizującego spacer lub 

wycieczkę, może zwiększyć liczbę opiekunów. 

 

 

VII 

 

 

1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony  w przedszkolu 

i posiadający ukończony kurs kierownika wycieczki. 

2. Do podstawowych zadań kierownika wycieczki należy: 

• Opracowanie dokumentacji wycieczki i przedłożenie jej dyrektorowi                     

do zatwierdzenia co najmniej na trzy dni przed wyjazdem; 

• Opracowanie z udziałem opiekunów szczegółowego Harmonogramu 

wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki po dwa egzemplarze – jeden 

zabiera ze sobą, a drugi zostaje u dyrektora;; 

• Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie 

nadzoru w tym zakresie; 

• Zapewnianie warunków do przestrzegania bezpieczeństwa oraz zapoznanie                   

z ich zasadami; 

• Określanie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie 

realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom 

wycieczki; 

• Zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy; 

• Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie 

wycieczki, imprezy; 

• Podsumowanie, ocena i rozliczenia finansowe wycieczki z opiekunami 

prawnymi dziecka na najbliższym zebraniu grupowym. 
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VIII 

 

Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa i zasad 

szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki                        

i opiekunów. 

 

 

IX 

 

Nauczyciel: 

• Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć różnorakie 

kryteria, jak:  

– Wiek dzieci  

– Zainteresowania i potrzeby  

– Sprawność fizyczną, stan zdrowia  

– Stopień przygotowania do pokonywania trudności. 

• Organizując spacery i krótkie wycieczki piesze zapoznaje dzieci z miejscem  

i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome. 

• Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych . 

• Zapewnia właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne  

• Nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci. 

• Zapewnia pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach daje dzieciom 

kontrolowane poczucie swobody. 

• Przed wycieczką, spacerem nauczyciel dokonuje sprawdzenia obecności           

w dzienniku zajęć. 

• Przed każdorazowym wyjściem z przedszkola na spacery, wycieczki piesze 

należy  wpisać się do rejestru wyjść na spacery i wycieczki, lub wypełnić kartę 

wycieczki. 

• Notatka musi zawierać datę, grupę, liczbę dzieci, godzinę wyjścia, planowany 

powrót i podpis nauczyciela. 

• Na jednego opiekuna wycieczki liczba dzieci nie może przekraczać  

15 uczestników. Z grupą 25 dzieci musi być minimum dwóch opiekunów. 

• Na wycieczce organizowanej poza terenem przedszkola, przy korzystaniu ze 

środków lokomocji, opieka powinna sprawować co najmniej 1 osoba nad 

grupą do 10 dzieci; 

• Na czele kolumny zawsze idzie opiekun z pierwszą parą, drugi nauczyciel 

(kierownik spaceru, wycieczki) idzie na końcu kolumny – opiekunowie idą                 

od strony zewnętrznej. 

• Należy ściśle przestrzegać zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, 

tylko w miejscach wyznaczonych zatrzymywać ruch pojazdów, aby umożliwić 

grupie bezpieczne przejście. 

• Podczas spaceru, pieszej wycieczki należy zawsze maszerować prawą stroną 

chodnika. 

• Podczas spacerów dzieci ubrane są w kamizelki odblaskowe. 
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X 

             Do zadań opiekuna należy:                                                                                                                                         

• sprawowanie opieki nad wychowankami – ciągłe liczenie uczestników przed 

wyruszeniem z każdego miejsca, po przybyciu do celu, dostosowanie tempa i 

odległości odcinków na trasie do wydolności najsłabszego dziecka, 

• współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki, 

• nadzór nad przestrzeganiem regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, 

• nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, 

• wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 

 

XI 

 

 

Rodzice: 

• Oboje rodziców podpisuje zgodę na udział dziecka w organizowanych przez 

przedszkole wycieczkach. 

• Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku  

• Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą                

je odebrać z terenu przedszkola. 

• Rodzic jest zobowiązany poinformować o chorobie lokomocyjnej swojego 

dziecka nauczyciela/opiekuna oraz wyrazić pisemną zgodę na podanie w/w 

leku w drodze powrotnej. 

 

 

XII 

 

Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, wyżywienia i biletów 

wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki. 

 

 

 

 

                     XIII 

 

Tryb wprowadzania zmian  

• Zmiany wprowadza dyrektor zgodnie z potrzebą lub zmianą podstawy 

prawnej. 

• Procedura obowiązuje z dniem podpisania. 
Wprowadzono aktualizacje Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 10/2019/ z dnia 29.08.2019 r. 

 

 


