Regulamin organizacji wycieczek Żłobka Miejskiego nr 7 Kubuś Puchatek w Zielonej Górze

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (dz. U. z 2001 , Nr 135, poz.1516)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 ,poz. 69)
4. Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej , a także zasad jej organizowania i nadzorowania (Dz. U. z
1997 . Nr12 poz. 67 z późniejszymi zmianami)

§1
1. Przez „wycieczkę” należy rozumieć każde wyjście z dziećmi poza teren żłobka
2. Każde wyjście z dziećmi poza teren żłobka należy zgłosić dyrektorowi żłobka , najpóźniej w dniu
poprzedzającym wycieczkę

§2

3. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowany do wieku , zainteresowań i potrzeb
wychowanków , ich stanu zdrowia , sprawności fizycznej
4. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i możliwości wychowanków
wymaganych podczas wycieczki

§3

5. Dla dzieci w wieku lat 3 powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie
najbliższej okolicy regionu geograficzno – turystycznego

§4

6. Wycieczka powinna być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym , a także
omówiona ze wszystkimi uczestnikami (dziećmi, opiekunami , rodzicami) w zakresie:







Celu wycieczki
Trasy wycieczki
Zwiedzanych obiektów , miejsc
Harmonogramu
Zachowania się w czasie wycieczki

§5

7. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje zgodę – oświadczenie rodzica na wyjazd
dziecka .
8. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej
uczestnikom . Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są kierownik
oraz opiekunowie.
9. Opieka ma charakter ciągły

§6

10. Zabrania się prowadzenia wycieczek w czasie burzy , śnieżycy lub gołoledzi

§7

11. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają grupowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
12. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w placówkach publicznych

§8

13.Wycieczka poza teren placówki wymaga odpowiedniej liczby opiekunów:


Dla dzieci 3-4 letnich – 2 opiekunów na 10 dzieci

§9

14.Dyrektor żłobka wyznacza kierownika wycieczki spośród uczestników wycieczki którzy są
pracownikami żłobka .
15.Kierownikiem wycieczki może być osoba , która ukończyła kurs kierowników wycieczek , posiada
uprawnienia przewodnika turystycznego , instruktora turystyki lub pilota wycieczek

§ 10

16. Do podstawowych obowiązków kierownika należy :
Opracowanie dokumentacji wycieczki , która zatwierdza dyrektor:
- Karta wycieczki z harmonogramem i listą uczestników
- Zgoda rodziców –oświadczenia
- Zakres czynności kierownika i opiekunów
- Zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich uczestników
- Organizacja zadań wśród uczestników
- Podsumowanie , ocena i rozliczenie wspólnie z dyrektorem placówki , a następnie z rodzicami

§ 11

17. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa i zasad
szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczek

18.Opiekunami wycieczek powinni być opiekunowie dziecięcy , pracownicy obsługi lub rodzice

§ 12

19. Do zadań opiekuna wycieczki należy:
-Sprawowanie opieki nad wychowankami- liczenie dostosowanie tempa i odległości odcinków do
możliwości wszystkich dzieci
- Współdziałanie z kierownikiem wycieczki
- Przestrzeganie norm bezpieczeństwa , regulaminu
- Wykonywanie innych zadań zalecanych przez kierownika

§ 13
20. Postępowanie w razie wypadku:
- Jeżeli wypadek zaistniał w czasie wycieczki wszystkie decyzje podejmuje kierownik i odpowiada za
nie
- Udzielić w miarę możliwości pierwszej pomocy
- W razie konieczności należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz skontaktować się z rodzicami
dziecka
-Miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych oględzin

§ 14

21. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego
następującego po wycieczce w dokumentach nadzoru

§ 15

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Pracy, Statutu Żłobka oraz rozporządzeń MENiS

