
Regulamin wycieczki do
                                                             Dnia 

< W razie nagłego zachorowania przed wyjazdem rodzice powinni telefonicznie  
    poinformować o tym fakcie opiekuna lub kierownika wycieczki. >

Uczestnik wycieczki przedszkolnej zobowiązany jest do:
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
3. Punktualnego przyjścia do przedszkola. Godzina przyjścia określona jest i podana przez
wychowawców.
4.  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika 
     wycieczki lub wychowawcę.
5. Zachowania się w kulturalny sposób.
6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i/lub opiekuna.
8. Pilnowania swoich rzeczy osobistych.
9. Informowania kierownika lub wychowawcy wycieczki o ewentualnych dolegliwościach 
    i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
10. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
11.  Za  szkody powstałe  w trakcie  wycieczki  odpowiada sprawca a  rodzice  (opiekunowie
prawni)  ponoszą  koszty  naprawienia  szkody.  Jeżeli  sprawca  jest  nieznany  odpowiada
solidarnie cała grupa.
11. Przestrzegania regulaminu.

W czasie jazdy autokarem:
1. Nie wstajemy z miejsc/trzymamy się podczas jazdy.
2. Nie hałasujemy.
3. Nie chodzimy w trakcie jazdy, nie wychylamy się przez okna.
4. Nie śmiecimy.
5. Zachowujemy się kulturalnie.
6. Zgłaszamy niezwłocznie każdą dolegliwość.

W czasie wycieczki zabronione jest:
1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
2. Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.

- nie oddalamy się samowolnie od grupy;
- nie hałasujemy i zachowujemy się w sposób kulturalny; 
- szybkość poruszania się dostosowujemy do tempa całej grupy i opiekunów;
- niczego nie niszczymy:  nie dotykamy eksponatów;
- zgłaszamy nauczycielowi, jeśli zauważymy coś, co nas zaniepokoiło;
- w trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a dzieci przebywają   
   przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
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    poinformować o tym fakcie opiekuna lub kierownika wycieczki. >

Uczestnik wycieczki przedszkolnej zobowiązany jest do:
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
3. Punktualnego przyjścia do przedszkola.
4.  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika 
     wycieczki lub wychowawcę.
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas jazdy środkami komunikacji miejskiej
6. Zachowania się w kulturalny sposób.
7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
8. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i/lub opiekuna.
9. Pilnowania swoich rzeczy osobistych.
10. Informowania kierownika lub wychowawcy wycieczki o ewentualnych dolegliwościach 
    i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
11. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
12.  Za  szkody powstałe  w trakcie  wycieczki  odpowiada sprawca a  rodzice  (opiekunowie
prawni)  ponoszą  koszty  naprawienia  szkody.  Jeżeli  sprawca  jest  nieznany  odpowiada
solidarnie cała grupa.
13. Przestrzegania regulaminu.

W czasie jazdy środkami komunikacji miejskiej:
1. Nie wstajemy z miejsc/trzymamy się podczas jazdy.
2. Nie hałasujemy.
3. Nie chodzimy w trakcie jazdy, nie wychylamy się przez okna.
4. Nie śmiecimy.
5. Zachowujemy się kulturalnie.
6. Zgłaszamy niezwłocznie każdą dolegliwość.

W czasie wycieczki zabronione jest:
1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
2. Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.

- nie oddalamy się samowolnie od grupy;
- nie hałasujemy i zachowujemy się w sposób kulturalny; 
- zgłaszamy nauczycielowi, jeśli zauważymy coś, co nas zaniepokoiło;
- w trakcie trwania wycieczki dzieci przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
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PROGRAM 

Tu wpisujemy nazwę placówki 
 
Środek transportu: 
Termin: 
Czas trwania wycieczki: 
Miejsce wycieczki: 

Cele operacyjne:
Dziecko: 
- ogląda przedstawienie; rozumie przekazywane treści 
- przeżywa emocje podczas oglądania spektaklu
- poznaje formy kulturalnego spędzania czasu
- właściwie zachowuje się na widowni
- rozwija myślenie, spostrzeżenia i wyobraźnię;
- wzbogaca wiedzę o przekazywane w trakcie przedstawienia treści edukacyjne
- rozwija umiejętności samoobsługowe

Przebieg wycieczki: 
8:15 – Przyjście do przedszkola
9:15 – Wyjście do 
9:50 – Dotarcie  na miejsce docelowe – 
10:00 – 11:00 – Oglądanie spektaklu pt. 
11:15 – 12:00 – Powrót do Przedszkola. Zakończenie wycieczki
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