
Regulamin spacerów i wyjść poza teren szkoły 

uczniów klas I - VIII 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  

w Poznaniu 

 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003r. poz.69, z2009r. poz.1130, z 2010r. 

poz.1408, z 2011r. poz.968 oraz z 2018r.poz.214



 
1. Organizatorem spacerów i wyjść poza teren szkoły jest wychowawca/nauczyciel danego 

przedmiotu. 

2. Przez spacer rozumiemy realizację zajęć poza terenem szkoły trwającą nie dłużej niż 3 godziny 

lekcyjne. 

3. Zgodę na zorganizowania wyjścia wyraża dyrektor szkoły, wicedyrektor. 

4. Spacer/wyjście odbywa się na terenie miasta Poznania i biorą w nim udział wszyscy obecni tego 

dnia uczniowie danej klasy z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w punktach 11 i 15. 

5. Program wyjścia/spaceru wynika z realizacji podstawy programowej. 

6. Spacery odbywają się w obrębie osiedla, w czasie zajęć lekcyjnych lub dodatkowych i nie 

wymagają procedury wycieczki oraz zgody rodziców, np. wyjście do parku, na plac zabaw, 

lody…. 

7. Wyjścia odbywają się na terenie miasta Poznania, w czasie zajęć lekcyjnych lub dodatkowych i 

wymagają zgody rodziców, np. kino, lasek… 

8. Opiekunem wyjścia jest nauczyciel z zachowaniem poniższych zasad: 

 a) podczas spaceru opiekę może sprawować 1 opiekun na cały zespół klasowy, 

 b) podczas wyjścia bez korzystania ze środków komunikacji miejskiej 2 opiekunów, 

 c) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środków komunikacji miejskiej, opiekę 

powinien sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 osób. 

 9.   O każdym wyjściu podczas którego korzysta się ze środków komunikacji miejskiej (wymagane są 

bilety) Rodzice zostają poinformowani przez dziennik elektroniczny Librus. 

10.  W przypadku wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środków komunikacji miejskiej, uczestnik 

zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej i wymaganych biletów MPK. W przypadku 

ich braku lub pieniędzy na zakup potrzebnych biletów rodzic jest informowany telefonicznie  o 

zaistniałej sytuacji, a dziecko pozostaje w świetlicy szkolnej. 

11. W przypadku braku legitymacji szkolnej, która uprawnia do ulgowych przejazdów uczestnik 

powinien posiadać bilety normalne MPK na wymagany czas przejazdu. 

12. Opiekun wyjścia nie odpowiada za brak uiszczenia opłaty za przejazd przez uczestnika. Rodzic 

jest zobowiązany pokryć koszty nałożonej kary. 

13. Każdy spacer/wyjście nauczyciel jest zobowiązany wpisać do rejestru wyjść znajdującego się w 

portierni.  

14. Uczeń, który nie stosuje się do zasad ustalonych w klasie, szkole uczestniczy w zdarzeniu pod 

opieką swojego rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku braku możliwości opieki rodzica 

dziecko nie będzie brało udziału w spacerze, wyjściu. Będzie miało zapewnioną opiekę w 

świetlicy szkolnej. Nauczyciel, wychowawca organizujący spacer lub wyjście ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie rodziców ucznia nie później niż 2 dni przed planowanym wyjściem. 

 

Organizacja spacerów i wyjść poza teren szkoły 

 
1. Podczas spaceru/wyjścia obowiązuje przestrzeganie: 

1) norm kulturalnego zachowania; 

2) zasad bezpieczeństwa; 

3) zasad zachowania się w miejscach publicznych. 

2. Ubiór dzieci powinien być adekwatny do panujących w czasie spaceru/wyjścia warunków 

atmosferycznych. 

3. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać programu przewidzianego w trakcie wyjścia poza teren szkoły. 

2) reagować na umówione z nauczycielem sygnały, 

3) sygnalizować nauczycielowi swoje potrzeby fizjologiczne; 

4) informować opiekuna o złym samopoczuciu, skaleczeniu, wypadku itp.; 

5) dbać o bezpieczeństwo  swoich rzeczy tj. ekwipunku, dokumentów, pieniędzy oraz kolegów i 

koleżanek. 



4. Uczestnikowi spaceru/wyjścia nie wolno: 

1) oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela, 

2) zaśmiecać środowiska, 

3) niszczyć mienia społecznego; 

4) zrywać roślin oraz płoszyć i krzywdzić zwierząt. 

5. Koszty szkód materialnych spowodowanych przez ucznia pokrywają rodzice.



ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA  

………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica 

……………………………………… 

Adres 
………………………………… 

Telefon 
 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ................................................................................. 

w .................................................................... , który odbędzie się w dniu ……………………………………… 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w 

……………………. 

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE (właściwe podkreślić) 

W wyżej wymienionym dniu zobowiązuję się do zapewnienia dziecku opieki w drodze na miejsce zbiórki i podczas 

powrotu do domu. 

Dziecko: samodzielnie wraca do domu / odbiorę osobiście (właściwe podkreślić) 

 
……………………………………………. …………………………………………………….. 

Data podpis rodziców 

 

0świadczenie: 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za wyrażenie zgody tylko jednego z rodziców w wycieczce 

szkolnej. 
………………………………………….. 

podpis rodzica 
 
 
 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA  

………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………… 

Adres 
………………………………… 

Telefon 
 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ................................................................................. 

w .................................................................... , który/e odbędzie się w dniu………………………………… 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w 

……………………. 

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE (właściwe podkreślić) 

W danym dniu zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na i powrotu z miejsca zbiórki. 

Dziecko: samodzielnie wraca do domu / odbiorę osobiście (właściwe podkreślić) 

 
……………………………………………. …………………………………………………….. 

Data podpis rodziców 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za wyrażenie zgody tylko jednego z rodziców w wycieczce 

szkolnej. 
………………………………………….. 

podpis rodzica 


