PP-7/0151-1-6/17
Zarządzenie Nr 12 /2017
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Bajkowej Przygody
w Czeladzi
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Spacerów i Wycieczek Przedszkola Publicznego Nr 7
w Czeladzi
Na podstawie: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. Zmianami na postawie art. 22 ust. 2
pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 977),

2. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) z późn. zmianami;
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516) z późn. zmianami;

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69) z późn. zmianami; Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.
358) z późn. Zmianami;

6.

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496)

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz.
700)
Rozporządzenie o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy - Ustawa o systemie oświaty (art. 22 ust. 2 pkt. 12)

zarządzam:

§1
Wprowadzam w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi zmiany
w Regulaminie Spacerów i Wycieczek. Treść regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Wszyscy nauczyciele przedszkola mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu
i potwierdzenia tego faktu na piśmie.
§3
Traci moc Zarządzenie 2/2009 z 10.02.2009r.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 01 listopada 2017 roku.

…………………………………
(podpis dyrektora)

