
   

                                                                                                                                                            

REGULAMIN 

 

 

SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA W ŻABNICY. 

 

 

1. Wyjście z grupą poza teren przedszkola powinno być poprzedzone rozmową 

na temat zasad bezpieczeństwa oraz dyscypliny podczas pobytu dzieci na 

świeżym powietrzu. 

 

2.Każdorazowe wyjście z budynku powinno być odnotowane w zeszycie wyjść 

zaznaczając cel i  miejsce planowanego pobytu w terenie. 

 

3.Podczas spacerów i wycieczek w terenie zapewnia się dzieciom opiekę 

nauczycielki i woźnej oddziałowej. Przy nieobecności woźnej na spacer 

wychodzą dwie grupy z dwoma nauczycielkami.  

 

4.Koncentrować uwagę na stanie liczebnym grupy, dokonując wielokrotnego 

przeliczania dzieci podczas zabaw i w drodze na miejsce docelowe. 

 

5.Każdorazowo przypominać i wdrażać do przestrzegania zasad ruchu 

drogowego w odniesieniu do pieszych i innych użytkowników. 

Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych ( pasy) lub zgodnie z 

przepisami. 

 

6.Idąc ulicą w kolumnie poruszamy się prawym poboczem drogi lub szosy( jak 

najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie 

marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie pojazdy. 

W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych 

maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden 

za drugim, lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki parami. 

 

7.W czasie pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy z poszczególnych grup 

odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb 

i możliwości dzieci. 

 

8.Teren zabawy każdorazowo powinien być sprawdzony, celem 

zagwarantowania bezpiecznej zabawy nie zagrażającej zdrowiu i 

bezpieczeństwu dziecka. 

 



9.Korzystać z przyborów i urządzeń nie posiadających żadnych uszkodzeń, 

będących w najlepszym stanie używalności. 

Wszelkie uszkodzenia natychmiast zgłaszać i eliminować. 

 

10.Wszelkie miejsca i wyjazdy z dziećmi poza teren przedszkola odbywają się 

na podstawie karty wycieczki lub imprezy zaakceptowanej przez dyrektora. 

 

11.Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren placówki ustala się 

opiekuna grupy i sposób organizowania opieki. Opiekun ustala harmonogram 

wycieczki. 

 

12.Opiekun sprawdza stan liczbowy uczestników wycieczki przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. 

 

13. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i 

gołoledzi. 

 

14.Przestrzegać stosownego do pory roku ubierania dzieci, przy dużym 

nasłonecznieniu zakładać nakrycie głowy. 

 

15.Podczas organizacji wycieczek autokarowych należy:  

- dokładnie omówić z rodzicami wycieczkę,  

- dokładnie uzgodnić fazy przebiegu wycieczki, 

- przestrzegać ustaloną przez Radę Pedagogiczną liczbę opiekunów w ilości 

na 8-ro dzieci 1 opiekun dorosły, 

- wypełnić kartę wycieczki, 

- wyznaczyć osobę odpowiedzialną za apteczkę. 

 

16. Przed wyjazdem autokarem organizator powinien sprawdzić stan techniczny 

pojazdu oraz kierowcy. 
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