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REGULAMIN  

SPACERÓW I WYJŚĆ 
 

 

§ 1 

Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wyjść i spacerów 

 

1. Każde wyjście lub spacer należy odnotować w rejestrze spacerów i wyjść. 

2. Podczas wyjść i spacerów opiekunów dzieci obowiązuje znajomość przepisów w sprawie wy-

cieczek i zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa uczestników. 

3. Zabrania się prowadzenia wyjść i spacerów w otwartym terenie podczas upałów, burzy, śnieży-

cy i w podobnych warunkach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. 

4. Podczas wyjść lub spacerów, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych opiekun 

dzieci powinien tak zmodyfikować plan wyjścia, by zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom. 

5. Podczas spacerów i wyjść uczestnicy wyjścia lub spaceru pozostają pod stały nadzorem opieku-

nów.  

6. Przed wyjściem, należy sprawdzić stan liczebny dzieci, ich stan zdrowotny. Należy ubrać dzieci 

właściwie do warunków pogodowych. 

7. W przypadku wyjścia części dzieci, bezwzględnie należy przestrzegać zasady pozostawania 

grup dziecięcych pod opieką dwojga dorosłych opiekunów. 

8. Długość trasy spaceru oraz czas przebywania na powietrzu należy dostosować do wydolności 

dzieci, z punktu widzenia ich rozwoju psychofizycznego. 

9. Podczas wyjścia lub spaceru nie należy dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego 

dziecka. 

10. Zapewniając pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach należy zapewnić dzieciom kon-

trolowane poczucie swobody. 

11. Nie należy organizować wyjść lub spacerów: 

 wzdłuż brzegu wód otwartych, 

 wzdłuż rzek,  

 na terenie silnego natężenia ruchu drogowego, 

 na terenach zalesionych, 

 do miejsc o silnym natężeniu hałasu. 

12. W czasie trwania wyjścia lub spaceru opiekunowie zobowiązani są do posiadania apteczki zao-

patrzonej w leki i przyrządy pierwszej pomocy oraz materiały opatrunkowe. 

13. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nie uregulowanych niniejszym dokumentem, 

obowiązują zapisy statutu Żłobka w Korfantowie oraz akty prawne wyższej rangi. 

14. O każdym wypadku zaistniałym podczas wyjścia lub spaceru należy zawiadomić: 

1) dyrektora żłobka, 

2) rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego; 

3) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) organ prowadzący zespół; 

15. W uzasadnionych przypadkach należy wezwać pogotowie ratunkowe. O wypadku śmiertelnym, 

ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie policję i prokuratora. 

16. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego 

Inspektora Sanitarnego.  

17. Zawiadomień, o których mowa w ust. 13-14 dokonuje opiekun dzieci lub dyrektor żłobka. 
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§ 2 

Opiekun wyjścia lub spaceru 

 

1. Opiekę nad dziećmi podczas wyjścia lub spaceru sprawują pracownicy żłobka (opiekunki dzie-

cięce, woźna). 

2. Obowiązki opiekuna wyjścia lub spaceru: 

1) odnotowanie wyjścia w rejestrze, 

2) zapewnienie warunków do pełnej realizacji wyjścia lub spaceru zgodnie z regulaminem 

wyjść i spacerów obowiązujących w placówce, 

3) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników wyjścia; 

4) zabezpieczenie apteczki pierwszej pomocy; 

5) organizacja zapewnienia napojów lub wyżywienia, jeżeli wymaga tego plan wyjścia. 

 

§ 3 

Dokumentacja wyjścia lub spaceru 

 

1. Spacery lub wyjścia dzieci poza teren żłobka, powinny być odnotowane w rejestrze wyjść i spa-

cerów. 

2. Zasada dokumentowania wyjść dotyczy również wyjść w obrębie budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Korfantowie. 

 

§ 4 

Przepisy końcowe 

 

1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego. 

2. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem należy odwołać się do obowiązujących aktów 

prawnych, przede wszystkim do ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. 


