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Regulamin zachowania się dzieci 
Miejskiego Przedszkola nr 58                                                                         

w  
Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3  

w Katowicach 
podczas wycieczki 

 
 
Postanowienia ogólne 
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 
1. Reagować na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka. 
2. W czasie zbiórki ustawiać się parami. 
3. Zachowywać bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu: 
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów; 
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca; 
c. zachowuję czystość w autokarze; 
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna. 
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości. 
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki. 
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna. 
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów. 
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni. 
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub 
słodyczy otrzymanych od nieznajomych. 
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia. 
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, 
niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp. 
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy 
ludzkiej. 
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych. 
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym. 
 
 
 
Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki  
 

1.  W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom 
i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.  

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski 
lub kamizelki. 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie 
kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy 
wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi 
uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.  

4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny 
poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone 
latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze 
pojazdy.  

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  
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6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po 
chodnikach, również zwartą grupą. 

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego 
przeznaczonych (pasy dla pieszych). 

  
 

 
Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji 

 
Jazda autokarem 

1.  Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność 
zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.  

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 
3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru. 
4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy 

drzwiach.  
5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie 

wstając z nich podczas jazdy. 
6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach 

ustawia dzieci, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.  
7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek. 
8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt 

z uczestników nie pozostał w autokarze. 
9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza 

listę obecności.  
 
Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem 

1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda 
pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. 
Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów  
w przedziałach, sprawdza listę obecności.  

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.  
3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.  
4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać 

się, należy zachować ład i porządek. 
5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na 

peronie. 
6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam 

nie pozostał. 
7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. 

 
 
 
 
 
 
 


