
PROCEDURY
ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – SOJOTERAPEYTYCZNYCH W OŁAWIE
PODCZAS WYJŚĆ Z WYCHOWANKAMI POZA TEREN PLACÓWKI

Ilekroć z niniejszej procedurze mowa jest o nauczycielu rozumienie się przez to każdego pracownika
pedagogicznego ZPR-S w Oławie. Procedury obowiązują także innych pracowników, którym w sytuacjach
wyjątkowych za ich zgodą, powierzono wyjście z wychowankiem poza teren placówki.

Nauczyciel kształtując akceptowane sposoby spędzania czasu wolnego organizuje wychowankom codzienne
spacery i zajęcia rekreacyjno - sportowe, wycieczki. Nauczyciel rozwija zainteresowania sportowe wychowanków,
poprzez aktywizowanie ich do zabaw na świeżym powietrzu, w tym współzawodnictwa oraz aktywności
indywidualnej. Wdraża codzienną aktywność fizyczną oraz czynny wypoczynek jako normę.

Postanowienia wspólne. Dotyczą spacerów i wszystkich niżej opisanych rodzajów wyjść i zajęć.
1. Wychowankowie podczas wyjść poza teren placówki udają się na spacer pod opieką nauczyciela.
2. Nauczyciel sprawdza stan wychowanków przed wyjściem poza teren placówki , w trakcie drogi oraz po wejściu

na teren placówki .
3. Nauczyciel każdorazowo przed wyjściem przegląda stan ubioru chłopców dbając o dostosowanie odzieży do

warunków pogodowych zwracając uwagę na jej estetykę (schludność i czystość) .
4. Nauczyciel przed wyjściem na poza teren placówki omawia przebieg trasy, zajęć i przypomina o właściwym

zachowaniu .
5. Nauczyciel podczas wyjścia poza teren placówki zwraca szczególną uwagę na wychowanków mających

skłonności do samowolnych oddaleń. Podopieczni ci idą obok nauczyciela .
6. Nauczyciel zarówno podczas drogi (wyjścia) jak i całych zajęć poza ternem placówki w taki sposób aby móc

wzrokiem ogarnąć wszystkich podopiecznych. Podczas przejścia do miejsca docelowego zamyka poruszającą
się kolumnę.

7. Podczas drogi obowiązuje tempo poruszania się jak podczas wycieczek szkolnych ( 3 – 5 km / godz).
8. Poruszająca się drogą (np. chodnikiem, poboczem) grupa wraz z nauczycielem jest zwarta. Nauczyciel dba aby

poruszająca kolumna nie rozciągała się.
9. Nauczyciel zwraca uwagę aby grupa nie zajmowała całej szerokości drogi (chodnika) i nie utrudniała tym

samym pozostałym uczestnikom ciągu komunikacyjnego (np. innym przechodniom) swobodnego ruchu.
10. Nauczyciel wychodząc z wychowankami poza teren placówki zachowuje obowiązujące przepisy o ruchu

drogowym (pamięta o bezpiecznym przejściu przez jezdnię – tylko w wyznaczonych miejscach, zwłaszcza
podczas przekraczania ruchliwej trasy Opole – Wrocław, grupa porusza się po chodniku).

11. W czasie burzy lub ulewnego deszczu marsz należy przerwać i schronić się w bezpiecznym miejscu.
12. Niedopuszczalne jest wychodzenie z wychowankami poza teren placówki w czasie złych warunków

pogodowych (np. mgła, deszcz, burza, upał).

SPACERY

Obowiązki nauczyciela podczas spacerów zawarte są w postanowieniach wspólnych.

ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE

1. Nauczyciel zapoznaje wychowanków z przepisami gier i zabaw oraz uczy ich stosownego nazewnictwa
i słownictwa sportowego

2. Wychowankowie pod opieką nauczyciel korzysta z obiektów (np. boiska) i urządzeń (np. zielone siłownie)
ogólnodostępnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nauczyciel wykazuje dbałość o właściwe korzystanie przez
wychowanków z tych obiektów i urządzeń.

3. Nauczyciel sprawdza stan udostępnianego wychowankom sprzętu rekreacyjno – sportowego (piłki, badminton)
przed i po zajęciach.

WYJŚCIA NA BASEN, PŁYWALNIĘ, KĄPIELISKO

1. Nauczyciel każdorazowo przed wyjściem sprawdza czy wychowankowie są odpowiednio przygotowani
(np. czy posiadają ręcznik, kąpielówki).

2. Nauczyciel przed wyjściem przypomina wychowankom zasady bezpiecznego zachowania na terenie basenu,
pływalni, kąpieliska.



3. Wychowankowie mogą korzystać tylko i wyłącznie z miejsc do kąpieli strzeżonych przez ratowników.
4. Nauczyciel po wejściu na teren basenu, pływalni, kąpieliska zapoznaje wychowanków z obowiązującym tam

regulaminem .
5. Nauczyciel zgłasza ratownikowi wejście grupy na teren basenu, pływalni, kąpieliska .

WYCIECZKA

Wycieczki są organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu

nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od

wychowanków przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy
w praktyce,

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od wychowanków
przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na
szlakach turystycznych- zwanych dalej "wycieczkami".

2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą (na zasadach opisanych w rozporządzeniu).
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu

zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. Wzór karty wycieczki

określa załącznik do niniejszej procedury.
5. Do karty wycieczki dołącza się listę wychowanków biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko

ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę wychowanków podpisuje dyrektor.
6. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
7. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych ZPR-S.
8. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora.
9. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie wycieczki są

obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
10. Kierownik wycieczki:

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;
2) zapoznaje wychowanków, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz

informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje

nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje wychowanków i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich

przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki

i bezpieczeństwa wychowankom;
6) nadzoruje zaopatrzenie wychowanków i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz

apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla wychowanków i opiekunów wycieczki;
8) dokonuje podziału zadań wśród wychowanków;
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym

dyrektora i rodziców: w terminie 7 dni przedkłada dyrektorowi sprawozdanie, a na stronie internetowej
placówki zamieszcza informację (artykuł) o wycieczce.

11. Opiekun wycieczki:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej

regulaminu;



3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez wychowanków, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych wychowankom;
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

12. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

KORZYSTANIE ZE ŚRODKOW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

1. Nauczyciel przez wyjazdem przypomina wychowankom o zasadach zachowania w środkach komunikacji
publicznej oraz sprawdza ważność legitymacji szkolnych.

2. Nauczyciel sprawdza stan grupy przed wejściem i po wyjściu ze środka komunikacji publicznej.
3. Do środka komunikacji publicznej nauczyciel wsiada jako ostatni uprzedzając prowadzącego lub kontrolera

(jeśli jest to możliwe) o wejściu grupy .
4. W środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza w pociągach i tramwajach grupa nie może znajdować się w

rożnych przedziałach (wagonach). Pobyt wychowanków w rożnych przedziałach (wagonach) jest możliwy
kiedy opiekę nad wychowankami pełni co najmniej dwóch nauczycieli. Mogą się oni wówczas się rozdzielić,
dzieląc jednocześnie imiennie grupę, za którą odpowiadają.

5. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:
znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość
przystanków do przejechania, posiadali ważne bilety na przejazd. Nauczyciele w miarę możliwości (w
zależności od ilości opiekunów) nadzorują podczas wsiadania i wysiadania wszystkie drzwi autobusu lub
przedziału (pociągu, tramwaju) zapewniając wejście oraz wyjście całej grupy.

KORZYSTANIE Z PRYWATNEGO SAMOCHODUW CZASIE DELEGACJI

1. Dyrektor na pisemny wniosek nauczyciela może wyrazić zgodę na wykorzystanie do wyjazdu służbowego
samochodu prywatnego, jeśli jest to szczególnie uzasadnione.

2. Wniosek nauczyciela, o którym mowa w pkt 1 jest jednoznaczny z oświadczeniem o:
1) posiadaniu pełnych praw do kierowania wskazanym we wniosku pojazdem (aktualne prawo jazdy);
2) posiadaniu aktualnych badań psychotechnicznych;
3) dysponowaniem w pełni sprawnym technicznie pojazdem, posiadającym stosowne ubezpieczenie OC/NW

i aktualne badania techniczne
3. We wniosku nauczyciel wskazuje także imię i nazwisko opiekuna – innego pracownika pedagogicznego lub

niepedagogicznego.

KORZYSTANIE Z SAMOCHODU SŁUŻBOWEGOW CZASIE DELEGACJI

1. Nauczyciel ma prawo do korzystania z samochodu służbowego na zasadach określonych w „Regulaminie
korzystania z samochodu służbowego”.

2. Delegowany nauczyciel powinien:
1) posiadać pełne prawa do kierowania samochodem służbowym (aktualne prawo jazdy);
2) posiadać aktualnych badania psychotechniczne;

3. Dyrektor jako opiekuna wychowanka deleguje innego pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego.

Opracowała – Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S
Korekta – Ewa Wieczorek, Aleksandra Wojtan (2012)
Korekta – Patrycja Klepacz, Ewelina Kasprzak (2018)
Obowiązuje od 01.09.2018 r.
Dokument przedstawiono na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2018 r.



Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cel wycieczki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa kraju 1)/miasto/trasa
wycieczki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Termin: ……………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………
Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ………….……
Liczba opiekunów wycieczki: ………………
Środek transportu: ………………………………………………….……………………………….
1) Dotyczy wycieczki za granicą.

PROGRAMWYCIECZKI

Data,
godzina
wyjazdu
oraz

powrotu

Długość
trasy (w

kilometrach)

Miejscowość
docelowa i

trasa
powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu
do powrotu

Adres miejsca
noclegowego i

żywieniowego oraz
przystanki i miejsca

żywienia

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki
(imię i nazwisko oraz odpisy) (imiona i nazwiska oraz podpisy)

……………………………………………. 1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

ZATWIERDZAM ….……………………………………………..…
(data i podpis dyrektora)
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