
Zarządzenie nr 1  dyrektora przedszkola nr 1 w Luboniu 

z dnia 31 sierpnia  2021  w sprawie organizacji wycieczek 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 910 ze zm.), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 

r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą organizacji wycieczek, zgodną z 

wytycznymi MEN-u oraz GIS-u, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia   2021 r.  

 

 

 

 

 
 



 Załącznik 

Procedura organizowania wycieczek 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

W związku z istniejącym stanem epidemii ustala się zasady organizowania wycieczek, opracowane 

w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Procedura służy ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników oraz kadry podczas wycieczki 

zorganizowanej w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. 

 

 

§ 2 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wycieczki 

 

1. Uczestnicy wycieczki: 

1) są zdrowi, co poświadczają rodzice uczestnika wycieczki w pisemnym oświadczeniu o 

braku u uczestnika wycieczki infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, 

2) nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki, co stwierdza się na 

podstawie oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów, 

3) są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych 

zasad higieny. 

2. Rodzice / prawni opiekunowie uczestników wycieczki: 

1) wyrażają w formie pisemnej zgodę na udział dziecka w wycieczce, 

2) udostępniają dyrektorowi przedszkola oraz kierownikowi wycieczki numer telefonu lub 

wskazują inną formę kontaktu zapewniającą szybką komunikację, 

3) odprowadzając dziecko na zbiórkę, są zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej,  

4) nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 

5) wyposażają uczestnika wycieczki w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

wypoczynku. 

3. Jeżeli uczestnik wycieczki choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy 

przebieg zakażenia, rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować dyrektora 

przedszkola o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku. 

4. Należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom wycieczki oraz opiekunom. 

5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki według 

wzoru określonego w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki. 

 

 



 

§ 3 

Organizacja 

 

1. Wycieczki organizowane są w formie: 

1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania, 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o 

otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

3. Wycieczki nie mogą być organizowane do miejscowości znajdujących się na terenie strefy 

żółtej i czerwonej, zgodnie z § 1 Rozporządzenia RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.). 

4. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) dyrektor przedszkola jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, 

2) przedszkole ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek 

zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów, 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

5. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych. 

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

niebędąca pracownikiem pedagogicznym, wyznaczona przez dyrektora. 

6. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

 

 

§ 4 

Kierownik i opiekun 

 

1. Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki, 

2) zapoznaje uczestników, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki, 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4) zapoznaje uczestników i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania, 

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, 



6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy, 

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników i opiekunów 

wycieczki, 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i 

informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danym 

przedszkolu. 

2. Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami, 

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i 

przestrzegania jej regulaminu, 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom, 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

§ 5 

Izolacja 

 

1. Kierownik wycieczki zapewnia natychmiastowe odizolowanie uczestnika, u którego wystąpiły 

objawy choroby.  

2. Osobę z objawami choroby umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając opiekę, lub 

izoluje poprzez zapewnienie dystansu od pozostałych uczestników wycieczki wynoszącego co 

najmniej 2 m. 

3. Dla uczestnika wycieczki, u którego wystąpiły objawy choroby, należy niezwłocznie 

zorganizować poradę medyczną.  

 

 

 

 

 

 


