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REGULAMIN WYJŚĆ I SPACERÓW  

GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻYRAKOWIE 

 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

• Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad obowiązujących przy wyjściach  

i spacerach poza teren budynku żłobka. 

• Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania opiekunów i dzieci podczas 

spacerów. 

•  Organizatorem spacerów jest Gminny Żłobek w Żyrakowie. 

• Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są opiekunki, pracownicy 

żłobka oraz rodzice dziecka (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru 

dziecka i dzieci. 

• Żłobek w swojej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność  

w zakresie krajoznawstwa i spacerów po najbliższej okolicy żłobka. Działania te 

mogą być realizowane w różnych formach: 

• spacery 

• wycieczki tematyczne 

 

§ 2 

Opis regulaminu 

1. Uczestnikami spacerów są dzieci uczęszczające do żłobka. 

2. Organizacja spacerów wynika z rozeznania pogodowego, jak i ilości obsady 

personelu stanowiącego bezpośrednią opiekę nad dziećmi. 
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3. Długość spaceru powinna być dostosowana do wieku dzieci, ich stanu zdrowia, 

sprawności fizycznej, stopnia samodzielności.  

4. Czas spaceru po najbliższej okolicy nie powinien przekraczać 30 min. 

5. Liczbę opiekunów oraz sposób organizowania opieki ustala się uwzględniając 

wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, niepełnosprawność 

dzieci, a także specyfikę zajęć na świeżym powietrzu i spacerów oraz warunki,  

w jakich będą się one odbywać. 

6. W przypadku dzieci do 1. roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką 

jednego opiekuna nie może przekraczać 5 osób. Liczba ta ulega zwiększeniu  

w przypadku grup, gdy uczestnikami spacerów są dzieci od 1. do 3. roku oraz 

zmniejszeniu przy dzieciach niepełnosprawnych i wymagających stałej opieki lub 

pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności. 

7. Udział dzieci w spacerach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych 

(rodzice, prawni opiekunowie). 

8. Uczestnicy spacerów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Organizując spacery: 

• opiekunka zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, aby ich obserwacje  

i działania były świadome, 

• opiekunka nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego, 

• uczestnicy przestrzegają norm kulturalnego zachowania się w stosunku do 

współuczestników wycieczki, 

• uczestnicy wspólnie przestrzegają wypracowanych reguł zapewniających 

bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, 

• uczestnicy dbają o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych, 

• opiekunka zapewnia pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach daje 

dzieciom kontrolowane poczucie swobody, 

• opiekunka zapewnia właściwą organizację wyjścia, tak aby osiągnąć zamierzone 

cele edukacyjne i wychowawcze. 

10. Przed wyjściem na spacer dzieci młodsze powinny mieć zmienione pampersy,  

a starsze powinny skorzystać z toalety. W razie wypadku uczestnika spaceru 

bądź opiekuna stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków.  

11. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru. 
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12. Dyrektor żłobka jest każdorazowo powiadamiany o wyjściu poza budynek 

żłobka.  

 

§ 3 

Zadania opiekuna spaceru 

1. Opiekunem spaceru może być pielęgniarka, opiekunka, personel obsługi zatrudniony 

w żłobku lub wyznaczona przez dyrektora inna osoba pełnoletnia (stażysta lub 

praktykant odbywający w żłobku staż lub praktykę). 

2. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi. 

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

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Opiekun nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom. 

5. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem ze 

żłobka, w czasie drogi, przejazdu wózkiem oraz po przybyciu do placówki. 

6. Opiekun odnotowuje wyjście poza teren żłobka w rejestrze wyjść i spacerów. 

 

§ 4 

Zadania dzieci – uczestników wycieczki 

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki. 

2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunkami. 

3. Dzieci reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek. 

4. Dzieci przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych. 

5. Dzieci życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunek. 

6. Dzieci przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny. 

7. Dzieci sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Projekt regulaminu w powyższym brzmieniu został zatwierdzony przez Radę 

Żłobka na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019r. 

2. Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy rodzicie (opiekunowie prawni) 

na zebraniu z rodzicami w miesiącu wrześniu danego roku. 
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3. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor żłobka w porozumieniu  

z Radą Żłobka i Radą Rodziców.  

 


