
Załącznik nr 1 – zgoda rodziców na wycieczkę 

Jabłonna, dn. ……………… 

……………………………………………... 
Imię i nazwisko rodzica 

 

……………………………………………… 
Telefony komórkowe 

 

……………………………………………….. 
Telefon do domu 

 

 

Zezwolenie 

 
Zezwalam mojemu dziecku   ……………………………………………   na 

udział w wycieczce do …………………………………………………….             

w dniu ………………….. roku.  

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwskazań do uczestniczenia 

dziecka w wycieczce. 

Zgadzam się na hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia jego życia                      

i zdrowia. 
 

 

……………………….. 

 

Podpis rodzica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – karta wycieczki 

Przedszkole Gminne w Jabłonnie 
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 103B 

tel./fax 22 732-02-09 www.przedszkolejablonna.pl 

 

 

           KARTA WYCIECZKI / IMPREZY PRZEDSZKOLNEJ 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516) 

 
I Planowanie wycieczki / imprezy( minimum dwa tygodnie przed realizacją ) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Trasa  wycieczki/imprezy 
…………………………………………………………………………………………   
Termin………………………liczba dni ……….. grupa …………….................. 
liczba uczniów ………    
 
Zgoda dyrektora na wycieczkę/imprezę.  
 
…………………………………… Jabłonna, dnia…………… 
podpis 

 
IIAktualne dane do zatwierdzenia wycieczki / imprezy(na cztery dni przed realizacją )                                                               

Data i godzina wyjścia /wyjazdu …………………………………………………….   
Data i godzina powrotu ………………………………………………………………. 
Liczba uczestników ( uczniów) ……………………………………………………… 
Kierownik (imię i nazwisko) ………………………………………………………….. 
Liczba opiekunów …………….Środek lokomocji ………………………………… 
 
 
OŚWIADCZENIE 
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad 
bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 
Zobowiązuje się do udzielenia pomocy przedlekarskiej. 
 
OPIEKUNOWIE WYCIECZKI/IMPREZY                                                      KIEROWNIK WYCIECZKI/IMPREZY 

           (imię i nazwisko, podpis)                                                                                (imię i nazwisko, podpis)                           
 

 
 
 

ZATWIERDZAM                                                                                                                                         
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 



Załącznik nr 3 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej pracownika 

 

OŚWIADCZENIE 

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów 

niniejszym oświadczam, że: 

1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie 

przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece; 

2. zobowiązuję się do przestrzegania tych  przepisów i wykonywania 

wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe 

i dyrektora placówki. 

 

Jabłonna ………………….       ……………………… 
           Podpis pracownika                                        

 

DEKLARACJA 

W SPRAWIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA DZIECKA NA SPACERACH I 

WYCIECZKACH 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, 

rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życie powierzonych 

mej opiece dzieci na spacerze/wycieczce do…………………………………….. 

…………………………………………w dniu …………………….. 

oświadczam, co następuje: 

1) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi 

materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia 

dzieci; 

2) zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych 

w przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze 

mnie obowiązków opiekuna wycieczki/ kierownika wycieczki* 

(*niepotrzebne skreślić ). 

Jabłonna ………………….                                 ……………………………….. 
                Podpis pracownika            

 


