
BEZPIECZNA WYCIECZKA  
SZKOLNA W DOBIE PANDEMII

materiały dla rodziców



WARTO WIEDZIEĆ!
Czy nauczyciel może organizować wycieczki szkolne?
Tak, ale opiekunowie i uczestnicy muszą stosować się do aktualnych zasad 
bezpieczeństwa, a także pamiętać o wytycznych dotyczących transportu.

- oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kto musi wyrazić zgodę na organizację wycieczki szkolnej?
Na podstawie § 6. pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 
2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.) zgodę na 
zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły.



ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA 
WPROWADZONE  PRZEZ  ATAS  
NA  WYCIECZKACH  SZKOLNYCH



ZAKWATEROWANIE 
Pokoje są sprzątane, wietrzone  
i dezynfekowane. 

W pomieszczeniach wspólnych dostępne  
są płyny do dezynfekcji.  

Posiłki przygotowywane są z zachowaniem 
zasad higieny, w sterylnych warunkach. 

Obiekt jest zaopatrzony w izolatkę, 
którą udostępnia osobom z objawami 
wskazującymi na wystąpienie choroby.

H O S T E L



TRANSPORT 
AUTOKAR 

W czasie przejazdu autokarem stosowanie 
są aktualne przepisy dotyczącymi transportu 
publicznego w Polsce,  obowiązujące w dniu  
wyjazdu.  

ATAS względnia także przepisy i obostrzenia  
wydane przez państwa, przez które autokar  
będzie przejeżdżać.

SAMOLOT

W przypadku transportu samolotowego 
przestrzegane będą wszystkie zasady 
 bezpieczeństwa aktualnie obowiązujące  
w ruchu lotnicznym np. mierzenie temperatury 
noszenie maseczek w czasie lotu itp. 



REALIZACJA PROGRAMU
Kadra ATAS jest przeszkolona z zakresu zasad 
bezpieczeństwa oraz higieny, ze szczególnym 
uwzględnieniem procedur postępowania w przypadku 
podejrzenia zachorowania na COVID-19. 

Program zwiedzanie jest przeprowadzony w taki 
sposób aby ograniczyć kontakt z osobami trzecimi 
oraz zachować odpowiedni dystans społeczny  
(ok. 1,5 m). 

Podczas zwiedzania obiektów, uczestnicy zobowiązani 
są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w nich 
obowiązujących np. w muzeach. 

Kadra zaopatrzona jest w środki higieniczne oraz 
środki ochrony osobistej (dodatkowa rezerwa 
maseczek, płynów do dezynfekcji).



JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO 
NA WYJAZD?

Zaopatrz dziecko w indywidulne osłony na 
usta i nos (maseczki). Przygotuj odpowiednią 
ich ilość do czasu wyjazdu i zużycia. 

Wyczul dziecko na tematy higieny osobistej, 
w szczególności częstego mycia/dezynfekcji 
rąk. 

Zwróć dziecku uwagę, aby niezwłocznie 
zgłasił nauczycielowi/kierownikowi 
wycieczki, wszelkie niepokojące objawy 
chorobowe takie jak kaszel, duszności, 
podwyższoną temperaturę.



CO JAKO RODZIC MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ?

Dostarcz nauczycielowi pisemne oświadczenie 
o stanie zdrowia dziecka, w którym poinformujesz,  
że dziecko nie ma objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, 
duszności, kaszlu) oraz nie miało kontaktu z osobą 
zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie 
COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd.

PRZED WYJAZDEM:

Odprowadzając dziecko na zbiórkę, rodzic także musi 
być zdrowy.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych rodziców  
i uczestników wyjazdu.

Nie wchodź do autokaru. 

NA ZBIÓRCE:



POLSKI BON TURYSTYCZNY
ATAS znajduje się na liście firmy, które 
zrealizują Polski Bon Turystyczny. 

Rodzicu, możesz zatem pokryć część  
kosztów wyjazdu (do 500 zł na dziecko)  
na wycieczkę, która odbędzie się w kraju. 

Bałtyk - Jastrzębia Góra (5 dni)

Tatry - Poronin (5 dni)

Warsawa in English (1 dzień)

Kotlina Kłodzka (4 dni)

Podlasie (3 dni)

DOSTĘPNE WYCIECZKI KRAJOWE ATAS:



Więcej przydatnych informacji na stronie:

w zakładce materiały dla rodziców.

www.wycieczkiszkolne.atas.pl


