
   

 

 Załącznik do zarządzenia Nr6/19 Dyrektora Przedszkola Nr27 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  

w sprawie organizacji wyjść i wycieczek 

 

 

 

 

REGULAMIN WYJŚĆ GRUPOWYCH I WYCIECZEK 
 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

§1. Regulamin wyjść grupowych i wycieczek  zwany dalej  „ regulaminem” określa warunki i 

sposoby organizacji wyjść grupowych i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr27 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. 

 

§2. Ilekroć w „regulaminie” mowa jest o: 

 

1) przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Białymstoku; 

2) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku; 

3) kierowniku wycieczki- należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego 

przedszkola, który odpowiada za organizację i realizację wycieczki; 

4) opiekunie- należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego przedszkola lub inną 

osobę, której dyrektor powierza opiekę nad wychowankami podczas wyjść 

grupowych lub wycieczki. 

 

 

Rozdział II 
Wyjścia grupowe 

 

§3.1. Wyjście grupowe to zajęcia realizowane poza terenem  przedszkola, ale w obrębie 

miejscowości w której znajduje się przedszkole. 

      2. Wyjścia grupowe wychowanków mogą odbywać się pieszo, środkami komunikacji 

miejskiej lub innymi środkami transportu osobowego. 

§4.1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych 

      uczniów. 

   2. Rejestr wyjść grupowych dzieci, znajduje się w kancelarii, w której jest przechowywany.  

   3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 i 2 , zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki  

uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, 

liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 



§5.1. Przy organizacji wyjść grupowych ustala się następującą liczbę opiekunów: 

  1) jeden opiekun na 15 wychowanków; 

  2) dziecko niepełnosprawne – jeden opiekun na dziecko. 

     2. Do zadań opiekuna wyjścia grupowego należy w szczególności: 

1) uzgodnienie z dyrektorem terminu ,celu, liczby uczestników oraz wykazu opiekunów; 

2) wpisanie wyjścia grupowego do rejestru wyjść , który znajduje się w sekretariacie 

przedszkola; 

3) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. 

 

 
Rozdział III 
Wycieczki 

 

 
§ 6.1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, 

a następnie informuje się rodziców dzieci/ opiekunów prawnych dziecka 

o podjętych ustaleniach,  a w szczególności o: 

1) celu 

2) trasie 

3) harmonogramie 

2. Udział dziecka w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/ opiekunów 

prawnych -  załącznik nr 3 do regulaminu.  

§7.1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów  wycieczki spośród 

pracowników pedagogicznych przedszkola.  

     2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

§8.1. Program wycieczki organizowanej przez Przedszkole, listę uczestników, imię 

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, stanowiąca  –załącznik 

nr 1 do regulaminu. 

     2. Za opracowanie pełnej dokumentacji wycieczki odpowiada kierownik wycieczki.   

     3. Termin złożenia przez kierownika wycieczki dokumentacji  dyrektorowi przedszkola   -  

      nie później niż 7 dni przed terminem wycieczki  oraz termin złożenia sprawozdania z  

      wycieczki- nie później niż 7 dni po jej zakończeniu . 

§9.1.  Przy organizacji wycieczek ustala się następującą liczbę opiekunów: 

1) jeden opiekun na 10 wychowanków; 

2) dziecko niepełnosprawne – jeden opiekun na dziecko. 

   2. Do obowiązków opiekuna należy: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi, 

2) współdziałanie  z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu  

3) i harmonogramu wycieczki. 

4) sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

5) sprawdzanie stanu liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem  



6) z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do   

7) punktu celowego. 

1) wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika wycieczki.  

§10.1. Do obowiązków uczestnika wycieczki należy: 

1) przybyć na miejsce wycieczki o wyznaczonej godzinie, 

2) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, 

3) słuchać poleceń kierownika i  opiekunów, 

4) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 

5) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, 

nie zaśmiecać pojazdu, 

6) nie oddalać się od grupy.  

§11.1.  Wycieczka może być odwołana z powodu złej aury pogodowej. 

      2. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas złych warunków pogodowych np. 

        deszczu, burzy, śnieżycy, wichury. 

 

 

Rozdział IV 
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 
 

§12. Podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej w trakcie wyjść grupowych lub wycieczek 

należy postępować w następujący sposób: 

 

1) w przypadku zaginięcia uczestnika należy: niezwłocznie rozpocząć  poszukiwania 

dziecka przez jednego z opiekunów, powiadomić o zdarzeniu służby ochrony  obiektu, 

w razie konieczności  policję i dyrektora placówki. 

2) w przypadku wypadku lub choroby uczestnika należy: udzielić pierwszej pomocy 

przedlekarskiej i powiadomić rodziców oraz dyrektora przedszkola. W razie 

konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu 

komórkowego – 112 

3) w przypadku awarii środka transportu, pożaru w pojeździe należy  ewakuować 

uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść 

bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rozdział V 
Procedura organizacji i realizacji wycieczek  

 

 

§13. Zadania, odpowiedzialny i sposób dokumentowania zadań związanych z planowaniem 

wycieczką: 

 

Zadanie Odpowiedzialny Dokumentacja 

Wyznaczenia kierownika i 

opiekunów 

dyrektor karta wycieczki 

Organizacja wycieczki kierownik umowa  

Opracowanie programu i 

regulaminu wycieczki 

kierownik karta wycieczki 

Zorganizowanie spotkania z 

uczestnikami wycieczki: 

regulaminy, oświadczenia, 

program i terminy, zapoznanie z 

zasadami bhp 

 

kierownik 

protokół ze spotkania, 

lista z podpisami 

Wydanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników 

wycieczki 

dyrektor upoważnienie do przetwarzania 

danych  

Zadania opiekunów, grafik 

dyżurów 

kierownik 

dyrektor 

karta wycieczki, imienne zadania, 

 grafik 

Ustalenie listy uczestników 

wycieczki 

kierownik Lista uczestników oraz 

 lista ucz., którzy nie uczestniczą 

Zakończenie spraw 

organizacyjnych 

kierownik karta wycieczki  

Wyrażenie zgody na wycieczkę dyrektor karta wycieczki 

 

 

§14.Zadania, odpowiedzialny i sposób dokumentowania wycieczki: 

 

Zadanie Odpowiedzialny Dokumentacja 

Zbiórka uczestników przed  

wyjazdem, sprawdzenie liczby 

 uczestników 

kierownik/opiekun listy uczestników  

Przypomnienie uczestnikom  

obowiązujących zasad podczas  

wycieczki  

kierownik/opiekun  

Sprawowanie opieki podczas  

wycieczki zgodnie z grafikiem  

 

kierownik/opiekun  

Realizacja programu wycieczki 

 

kierownik/opiekun karta wycieczki 

 

 

 

 



 

§15.Zadania, odpowiedzialny i sposób dokumentowania sprawozdania z wycieczki: 

 

Zadanie Odpowiedzialny Dokumentacja 

Sprawozdanie z wycieczki, 

Rozliczenie finansowe  

kierownik protokół sprawozdawczy 

 

§16. Ustala się następujące wzory załączników do procedury realizacji i organizacji 

wycieczek: 

1) karta wycieczki- załącznik nr1 

2) lista uczestników wycieczki- załącznik nr2 

3) deklaracja zgody –oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów-załącznik nr3 

4) regulamin wycieczki- załącznik nr4 

5) sprawozdanie  z wycieczki z rozliczeniem finansowym- załącznik nr5 

6) rozliczenie finansowe wycieczki- załącznik nr6 

 

 

Rozdział VI 
Finansowanie wycieczek  

 
§ 17 1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika 

wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub 

innych źródeł, w tym ze środków pozyskanych od osób fizycznych, prawnych, organizacji i 

stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów. 

 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są do 

pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie zostanie sfinansowany z 

innych źródeł.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a 

następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 

tytułu.  

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.  

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych 

związanych z organizacją wycieczki.  

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 

względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.  

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i bilety wydawane przez 

uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.  

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym 

wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki 

tego typu nie mogą przekroczyć 25% kosztów wycieczki.  

 
 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe  
 

§18.Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego 

wprowadzenia. 

§19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia  2019r. 
                                                              

                                                                                                   



 

 

                                                                                                 Załącznik nr 1 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

 

KARTA WYCIECZKI 

 

 

Nazwa i adres przedszkola: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

Cel/ cele  wycieczki: 

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

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

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

Nazwa miasto/trasa wycieczki: 

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

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

Termin: ………………........................... 

 

Numer telefonu kierownika wycieczki: ..................................................................................... 

 

Liczba uczniów: ........................, w tym uczniów niepełnosprawnych: ............................. 

 

Grupy/grupa przedszkolna: ....................................................................................................... 

Liczba opiekunów wycieczki: …………............................................................................. 

Środek transportu: ............................................................................................................. 

                                           PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy 

(w kilometrach) 

 

Miejscowość docelowa 

i trasa powrotna 

 

Szczegółowy program wycieczki 

 od wyjazdu do  powrotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 

 

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki: 

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

(imię i nazwisko oraz podpis) 2. ............................................................................. 

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

 
4. ............................................................................. 

 
5. ............................................................................. 

 
6. ............................................................................. 

                
(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

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

(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Załącznik nr 2 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

Lista uczniów/dzieci  biorących udział w wycieczce: 

 

L.p. Imię i nazwisko    dziecka 
grupa 
przedszkolna 

Telefon do rodziców 

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.    

Wyżej wymienieni uczniowie objęci są ubezpieczeniem NNW w …………………………….,  

nr polisy : ……………………., z dnia ……………….. 

 

……………………………………… 

Podpis dyrektora przedszkola  



 
Załącznik nr 3 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

 

 

 

ZGODA 

rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  
 

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

(imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna  *) 

 

wychowanka Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Białymstoku  w wycieczce  do .................................................................................... 

w terminie ..................................................... 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w 

wycieczce. 

Oświadczam iż zapoznałam/em się z Regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu 

Przekazuję/nie przekazują informację dotyczące dziecka: 

Uwagi dotyczące dziecka (ważna według rodziców)) 

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

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

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

 

 

………………………………………………………………….                            …………………………………………………… 
               miejscowość, data                                                                                          …………………………………………………………………                                            
                                                                                                                                                  czytelny podpis rodziców 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

 

                                         REGULAMIN WYCIECZKI PRZEDSZKOLNEJ (przykład do modyfikacji) 

 
 Rodzic dziecka, uczestniczącego w wycieczce zobowiązany jest do: 
1.  Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia/zgody na udział dziecka w 

wycieczce  . 

2. Poinformowania opiekunów o stanie zdrowia dziecka. 

3.  Ubrania dziecka w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. 

4.  Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki  i odebrania  dziecka z przedszkola po 

zakończonej wycieczce 

 Uczestnik/ dziecko wycieczki zobowiązany jest do: 
1.  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika 

wycieczki. 

2.  Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna. 

3.  Informowania opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach 

mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki. 

4.  Utrzymania porządku we wszystkich miejscach przebywania. 

W czasie wycieczki zabrania się: 

1.  Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna. 

2.  Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych. 

Opiekun wycieczki zobowiązany jest do: 
1.  Sprawowania opieki nad powierzonymi mu dziećmi. 

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

wycieczki. 

3. Wykonywania zadań zleconych przez kierownika. 

 

 

   

                                                                                ………………………………………………………… 

                                                                                        (podpis kierownika wycieczki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 5 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

         
 

 

Sprawozdanie z wycieczki  (przykład do modyfikacji) 

 
 

Termin i miejsce:………………………………………………….. 

Kierownik/opiekunowie: …………………………………………………………………………….. 

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

Uczestniczy wycieczki : 

Grupa/grupy przedszkolne:……………………………………………. 

Liczba uczestników wycieczki:……………………………………….. 

Zrealizowane punkty programu: ……………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niezrealizowane punkty programu oraz przyczyny (jeśli 

dotyczy):…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 Wypadki, zdarzenia (jeśli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Uwagi/wnioski/inne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Podpisy kierownika/opiekunów: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6 do regulaminu wyjść grupowych  

                                                                                 i wycieczek w PS 27 w Białymstoku  

 

 

Rozliczenie finansowe wycieczki (przykład do modyfikacji) 

 
 
 
 

 I. DOCHODY (określić dokładną kwotę) 

 1.Wpłaty uczestników: liczba uczniów x kwota jednostkowa= suma wpłat 

 2.Inne wpłaty: ………(dofinansowanie z Rady Rodziców)  

3. RAZEM-………………………….  

II. WYDATKI  

1.Koszt wynajmu autobusów-……………………………….  

2.Koszt wyżywienia :…………………………..  

3.Zwiedzanie + przewodnik -……………………………..  

4.Grillowanie -……………………… 

5.Bilety ………………………………… 

6.Woda ………………………………. 

Razem wydatki …………………………zł  

III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika: ………………… 

IV. Pozostała kwota ……………………..na 1 uczestnika zostaje: 28,88 zł(określić sposób 

zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki grupowe itp.)  

Kwota w wysokości ……………………..zł została oddana w całości w trakcie zebrania z rodzicami 

dn. ……………………… Radzie Rodziców wedle życzenia wszystkich rodziców.  

 

Rozliczenia dokonał kierownik wycieczki (data i podpis) ....................................  

 

 

Rozliczenie przyjął (data i podpis) ........................................................  

 


