
WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA 

1. W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w 

tygodniu zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, 

codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu. 

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich 

sprawności fizycznej. 

3. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach 

ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci. 

5. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi 

zajęciami. 

6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w 

tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

7. Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt terenowy tylko wtedy, 

jeśli obok czuwa i asekuruje dziecko nauczyciel lub inna osoba wspomagająca w 

opiece nad dziećmi. 

8. Podczas pobytu na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta w sposób 

uniemożliwiający dziecku wyjście na zewnątrz. 

9. Ilość osób opiekujących się grupą podczas pobytu na placu zabaw to nie mniej niż 1 

osoba na 15 dzieci. 

10. Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci. 

11. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w 

nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, 

nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając 

dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora. 

12. Przedszkole może organizować wycieczki: 

1. turystyczno – krajoznawcze- wyjazdowe 

2. Programowe- związane z realizacją programu, np. na pocztę, do biblioteki, do 

sklepu, itp. – piesze lub wyjazdowe 

3. Imprezy wyjazdowe, np. do kina, teatru, jednodniowy biwak, itp. 

13. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym. Dzieci i 

rodzice muszą być powiadomieni o : 



1. Celu wycieczki 

2. Trasie wycieczki 

3. Harmonogramie 

4. Regulaminie wycieczki 

14. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole musi być zgłoszony na druku 

„Karta wycieczki”. Zawiera w szczególności listę uczestników, imię i nazwisko 

kierownika oraz liczbę opiekunów. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. 

15. Najpóźniej - dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. 

Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za 

wyjątkiem wycieczek pieszych - wyjść w celu realizacji obowiązkowego programu, 

np. na pocztę, do sklepu. 

16. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc  

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

17. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

18. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 

1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 

2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 

3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 

4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania, 

5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki  

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 

6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy, 

7. organizuje transport i wyżywienie, 

8. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki 

lub imprezy, 

9. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub 

imprezy po jej zakończeniu. 

19. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora, inna pełnoletnia osoba. 



20. Opiekun w szczególności: 

1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, 

2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy, 

3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

21. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają dobrowolnemu 9 decyzja rodziców) 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

22. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren przedszkola liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki,  

w jakich będą się one odbywać. 

23. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi 

zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. 

24. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników. 

25. Kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje 

opiekuna wycieczki. 

26. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

 


