Regulamin wycieczek

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 256 poz.2572 z 2004r. ze zm.)
2. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
3. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. nr 135, poz. 15160).
4. Rozporządzenie MENiS z 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001r, nr 101, poz. 1095).

Organizacja wycieczek:
• Organizacja i program wycieczek dostosowany jest do wieku, zainteresowań
i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
• Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole przy współpracy rodziców.
• Przedszkole w swojej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa,
rekreacji i turystyki.
• W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których
przedmiotem działalności jest krajoznawstwo, turystyka i rekreacja.
• Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody ich prawnych opiekunów.
• Rodzice i opiekunowie są informowani odpowiednio wcześniej o planowanej wycieczce.
• W czasie wycieczki liczba dzieci pozostającej pod opieką jednego opiekuna nie może przekroczyć 15 dzieci.
• Kierownik wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, podczas
przejazdu, po przybyciu do punktu docelowego oraz po powrocie.
• Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do regulaminu miejsca pobytu oraz praw do korzystania ze wszystkich
świadczeń zawartych w cenie wycieczki.
• Organizując spacery i wycieczki:
- Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
- Dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,
- Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,
- Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
• Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.
• Koszt wycieczki pokrywają rodzice bądź placówka jeżeli będzie to wcześniej ustalone.

Cele organizowania wycieczek w Przedszkolu
• Uspołecznianie wychowanków poprzez edukacje i zabawę w nowych sytuacjach i miejscach,
• Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego;
• Upowszechnianie różnych form wypoczynku;
• Poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
• Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: opiekunowie. Zasada ta
dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest przedszkole (chyba, że rodzic z przynajmniej
jednodniowym wyprzedzeniem poinformuje o innej sytuacji). Dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców
lub osób upoważnionych.
3. Podczas spacerów nauczyciel musi zachować zasady bezpieczeństwa ruchu.
4. Przed wyjazdem należy sprawdzić stan zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu m. in. uzyskanie zgody
(na piśmie) rodziców/opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce
5. Uczestnicy wycieczki lub imprezy podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

