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Nevelőtestületünk igyekszik olyan tanulmányi, valamint élményszerző kirándulásokat, programokat, városon belüli sétákat véghezvinni az 
óvodai élet keretei között a gyermekek részére, melyekkel megerősíthetjük az épített környezethez, az élővilághoz, természethez való 
kötődésüket. Ezek az általunk megteremtett lehetőségek a megfelelő tervezéssel, szervezéssel, lebonyolítással könnyedén bevonhatók a nevelési 
folyamatba. Életkorukhoz illeszkedve hívhatjuk fel figyelmüket a szűkebb-tágabb környezetünk védelmére, óvására. Teljes mértékben alapozva 
az eredendő gyermeki kíváncsiságra, és az általa bekövetkező érzelmi érintettségre. 

 

I. TERVEZÉS 
Ssz. Feladat Időpont Résztvevők Hely, Helyszín Felelőse 
1. Évkezdő nevelési értekezleten megvitatás 

kezdeményezésére kerül sor a különböző, 
kirándulások, programok lehetőségével 
kapcsolatban, pedagógiai indoklásokkal. 

Augusztus utolsó 
hete 

Nevelőtestület Nevelői szoba Nevelőtestület 

2. A nevelőtestület megvitatja az alternatívákat, 
véleményezi azokat. Az óvoda vezetősége 
döntést hoz az adott nevelési év programjait, 
kirándulásait illetőleg, majd ezek az éves 
munkatervben rögzítésre kerülnek. 

Augusztus utolsó 
hete 

Nevelőtestület Nevelői szoba Nevelőtestület, 
óvodavezetőség 

3. Az egyes csoportok óvodapedagógusainak 
tudatos tervező munkával kell végiggondolni, 
majd meghatározni, hogy az óvoda éves 
munkaterve alapján programjaik, kirándulásaik, 
városon belüli sétáik szervezésével milyen 
nevelési célkitűzéseket kívánnak elérni, 
megvalósítani csoportszinten. 

Szeptember első 
két hete 

Csoportos 
óvodapedagógusok 

 

 Csoportos 
óvodapedagógusok 

4. Az év eleji szülői értekezleten a szülőket 
tájékoztatni kell az adott nevelési évben 
tervezendő kirándulásokról, programokról. 
Lehetséges úti célként legfeljebb három 

Szeptember 
második hete 

Óvodapedagógusok, 
szülők 

Csoportszoba Csoportos 
óvodapedagógusok 
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alternatíva kerülhet megbeszélésre, melyek 
költségüket illetőleg lehetőség szerint 
kedvezményesek, vagy ingyenesek. A szülők felé 
ezeket az óvodapedagógusnak minden esetben 
pedagógiai érvekkel kell alátámasztani. Ezek után 
a szülők véleményét ki kell kérni a témában. 

5. A szülők többségi szavazással erősítik meg a 
szakmailag megalapozott kirándulásra, 
programra, javasolt opciókat, valamint ugyanezen 
szavazással egyben vállalják is gyermekük anyagi 
támogatását a részvételben. 

Szeptember 
második hete 

Óvodapedagógusok, 
szülők 

Csoportszoba Csoportos 
óvodapedagógusok 

6. Az óvodapedagógusok minden nevelési év 
kezdetén lehetőség szerint rövid időn belül 
minden szülőtől aláírásukkal megerősített 
nyilatkozatot kérnek arról, hogy gyermekük 
kirándulás, program, városi séta céljából 
kivihető-e az óvoda épületén kívülre. 
Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tesz a szülő, 
gyermeke nem vihető ki az épületből Ezen 
dokumentum a csoportnapló megfelelő oldalán 
található. 

Szeptember 
második hetének 
végére 

Óvodapedagógusok, 
szülők 

Csoportnapló Csoportos 
óvodapedagógusok, 
szülők 

7. A tervezett kirándulásról, programról kollégáktól, 
szülőktől valamint internetes oldalon keresztül 
kell érdeklődni. 
Az óvodapedagógus irányítása mellett az 
informálódás fázisába a SZK. szüleinek aktív 
részvételét kell kérni. 
Össze kell gyűjteni a tapasztalatokat, 
észrevételeket, és személyesen is tájékozódni kell 
a szóba jöhető helyről, helyekről. 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok, 
szülői közösség 

 Óvodapedagógusok 

8. A program, kirándulás lehetőségeinél teljes 
mértékben figyelembe kell venni a gyermekek 

Kirándulás, 
program 

Óvodapedagógusok, 
szülői közösség 

 Óvodapedagógusok 
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életkori sajátosságait, és olyan úti célt kell 
választani mely az óvodától, az indulás helyétől, 
maximum 11/2 óra, vagy 120 km. távolságra esik. 
Városon belüli séta alkalmával pedig a csoport 
alap-állóképességét, kitartását. 

lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

9. Az óvodapedagógusok kötelessége tájékoztatni 
az intézményvezetőt a tervezett úti cél, program, 
kirándulás, városi séta részleteiről.  
Az intézményvezető szóbeli, vagy írásbeli 
jóváhagyása után kezdődhet csak meg a program, 
kirándulás, séta tényleges szervezése. 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok 
Intézményvezető 

Intézményvezető 
irodája 

Óvodapedagógusok 

10. Csak mindezek megléte után lehet a szülőknek 
részletes tájékoztatást adni a kirándulással, 
programmal kapcsolatos megszerzett 
információkról, és a lehetséges időpontokról 
szülői értekezleten, valamint a csoport ölözőjében 
elhelyezett tájékoztató kiíráson. 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok 
Szülői közösség 

Csoportszoba Óvodapedagógusok 

11. A szülők a kirándulásban, programban vállalt 
anyagi kötelezettségeiket, valamint a részt kívánó 
személyek számát nyilatkozat formájában az 
aláírásukkal is megerősítik. 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok, 
Szülők 

 Óvodapedagógusok 
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II. SZERVEZÉS 
Ssz. Feladat Időpont Résztvevők Hely, Helyszín Felelőse 
1. A közös döntés, kötelezettség vállalás után 

telefonos egyeztetéssel, és internetes 
jelentkezéssel kell megrendelni a kijelölt 
időpontra a programot, és lefoglalni az autóbuszt. 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 
 

Óvodapedagógusok, 
Programszervezők, 
Szállítópartner 

 Óvodapedagógusok 

2. Az autóbusz foglalásánál körültekintően kell 
kiválasztani a személyszállító céget, elsődlegesen 
figyelembe véve az adott vállalkozás által 
biztosított biztonságos utaztatási lehetőségeket.  

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 
 

Óvodapedagógusok, 
Szállítópartner 

 Óvodapedagógusok, 

3. A kiválasztott szállító partnertől felelősségvállaló 
nyilatkozatot kell kérni a tárgyi, valamint a 
személyi feltételeket illetőleg. 
A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
 A gépjármű megfelel-e a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló törvénynek 
 Biztonsági övek megléte 
 Gumiabroncsok minősége 
 Műszaki vizsga, tevékenységi engedély, 

kötelező felelősségbiztosítás megléte 
 Rendelkezik-e a kötelezően előírt 

tartozékokkal (egészségügyi láda, 
tachográf) 

 A rendszeres állapotfelmérés, ellenőrzés, 
szervízelés sűrűsége 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok, 
Szállítópartner 

 Óvodapedagógusok 
Szállítópartner 
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A személyi feltételek vonatkozásában: 
 A buszvezetők jogosításai, engedélyei, 

rendszeres orvosi vizsgálaton való 
részvételük 

 Rendszeres elméleti és gyakorlati 
oktatásban való részvételük 

  
4. Összegszerűen is tájékoztatni kell a szülőket az 

utazás és a kirándulás, program áráról, valamint a 
befizetés határidejéről szülői értekezleten, és a 
csoport ölözőjében elhelyezett tájékoztató 
kiíráson, továbbá az aktuálisan szükséges 
felszerelésről. A pénzt a kirándulás előtti 
meghatározott ideig össze kell szedni. 
 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
hónappal 

Óvodapedagógusok, 
Szülők 

Csoportszoba, 
illetve a csoport 
öltözője 

Óvodapedagógusok 

5. A kirándulásra beadott pénzt biztonságos helyen, 
az óvoda páncélszekrényében kell elhelyezni a 
kirándulás, program kifizetéséig.  

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása előtt 
legalább egy 
héttel 

Óvodapedagógusok Óvoda 
páncélszekrénye 

Óvodapedagógusok 

6. Indulás előtti napon el kell beszélgetni a 
gyerekekkel az úti célról, az ott lévő 
programokról, látnivalókról, a gyalogos 
közlekedés szabályairól, valamint a 
balesetvédelmi szabályok betartásáról. 
Ezen beszélgetés dátumát a csoportnaplóban 
vezetett balesetvédelmi oktatásról szóló résznél 
külön be kell bejegyezni. 
 

Kirándulás, 
program 
lebonyolítása 
előtti napon 

Óvodapedagógusok, 
Gyermekek 

Csoportszoba Óvodapedagógusok 

7. A szülők kötelessége tájékoztatni a 
pedagógusokat arról, hogy az autóbuszos utazást 
gyermekük hogyan viseli. Pl.: A buszban menet 

Kirándulás, 
program 
megkezdéséig 

Óvodapedagógusok, 
szülők 

 Szülők 
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közben hányingere van-e, vagy sem.  
Ha hányinger miatt gyógyszer beadására kerül 
sor, azt lehetőség szerint a szülőnek kell 
megtenni az utazás előtt, a gyógyszer 
betegtájékoztatójában leírtak szerint 
 

8. Az utazás megkezdése előtt az 
óvodapedagógusoknak pontos utas listát kell 
készíteni két példányban, gépi formában 
elkészítve. 
Az utas lista kötelezően tartalmazza: 

-megrendelő neve 
-különjárat ideje, úti célja 
-autóbusz rendszáma 
-résztvevők, kísérők neve 
-lakcímük, TAJ számuk 
-a gyermekek egyik szülőjének 

telefonszáma 
-pontos létszám 

A dokumentum eredetijét az autóbusz 
vezetőjének kell átadni, míg a másolat az óvoda 
titkárságán kerül leadásra. 
Megérkezést követően az utas listát vissza kell 
kérni a sofőrtől a gyermekek személyes adatainak 
védelme érdekében. 
 

Kirándulás, 
program 
lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok Csoportszoba Óvodapedagógusok 

9. Azok a gyermekek, akiknek szülei nem kérték 
gyermekük részvételét a programban 
kirándulásban, azok minden esetben elhelyezésre 
kerülnek a program, kirándulás teljes idejére a 
csoport testvércsoportjában, vagy összevont 
csoportban. A szülőknek külön kérésre 

Kirándulás, 
program 
lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok 
Szülők,  
Gyermekek 

Óvoda épülete Óvodapedagógusok 
Szülők 
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lehetőségük van arra is, hogy azon a napon 
igazolt távollét keretében otthon tartsák 
gyermeküket, ha napközbeni felügyeletét meg 
tudják oldani. 
 

10. Ha az adott csoport egy része vesz részt csak a 
programon, kiránduláson, akkor a gyermekeket a 
saját műszakjában délutános óvodapedagógusa 
kíséri el a programra, azonban a két 
óvodapedagógus konstruktív megbeszélése 
alapján is eldőlhet, melyikük megy, valamint tíz 
gyermeklétszám fölött a csoportos dajka 
kísérőként szintén hozzájuk csatlakozik.  
 

Kirándulás, 
program 
lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok, 
dajka, gyermekek, 
szülők, szállító 
partner 

kirándulás, 
program 
helyszíne. 
Óvoda épülete 

Óvodapedagógusok 
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III. LEBONYOLÍTÁS 
Ssz. Feladat Időpont Résztvevők Hely, Helyszín Felelőse 
1. A kirándulás, program, városi séta megkezdése 

előtt a gyerekekkel, ha a program, kirándulás 
szülős, a szülőkkel együtt kell gyülekezni a 
csoportszobában, illetve szülőknek, 
hozzátartozóknak a csoport aula részén.  

Kirándulás, 
program 

lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok, 
dajka, szülők, 

gyermekek 

Csoportszoba, 
illetve az óvoda 

épülete 

Óvodapedagógusok 

2. A gyerekek megreggeliznek a csoportszobában, 
illetve ha egész napos kirándulásról, programról 
van szó és az étkezés lemondásra került az adott 
napra, akkor lehetőség szerint otthon 
reggeliznek.  
Van mód arra, hogy a kirándulás napjára 
legalább egy héttel a program előtt, hideg élelmet 
kérjen az óvodapedagógus a gyermekek részére a 
főzőkonyhától. 
Indulás előtt kötelező a mosdóhasználat, majd 
évszakhoz, időjáráshoz illeszkedő felöltözés. 

Kirándulás, 
program 

lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok, 
dajka, szülők, 

gyermekek 

Csoportszoba, 
mosdó, öltöző 

Óvodapedagógusok 

3. Ellenőrizni kell a kiránduláshoz, programhoz, 
városi sétához szükséges felszerelés meglétét. 
Minimális egészségügyi készletnek lenni kell 
(kötözőszer, fertőtlenítő szer), melyet magukkal 
visznek a csoportok. 

Kirándulás, 
program 

lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok Csoportszoba Óvodapedagógusok 

4. Minden csoportnak a saját egységes 
megkülönböztető kiegészítő felszerelését kell 
használnia a kirándulás, program, városi séta 
egésze alatt, az esetleges elkeveredés elkerülése 
érdekében. Ez lehet sapka, kendő, láthatósági 
mellény, melyben a könnyen azonosítás 

Kirándulás, 
program 

lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Gyermekek 

Kirándulás, 
program, séta  

Óvodapedagógusok 
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érdekében az óvoda neve, címe, telefonszáma 
szerepel. 

5. Minden az óvoda szervezésében, és 
lebonyolításában az óvoda nyitvatartási idején 
belül megvalósuló program, kirándulás, városi 
séta óvodánktól indul, és ide visszatérve ér véget. 
Az óvodapedagógusok által kiválasztott, az 
óvoda vezetőjén keresztül minden esetben 
jóváhagyott szállító partner járműveivel. 
Az óvoda nem járul hozzá, hogy szülők saját 
gépkocsijukkal más gyermekét szállítsák 
program, kirándulás céljából. Az óvoda 
határozott tiltása ellenére megtörténő 
elszállításért nem vállalunk felelősséget! Ilyen 
esetben, minden felelősség a szülőket terheli. 
Ezen kitételre az óvodapedagógusoknak szülők 
figyelmét hangsúlyozottan fel kell hívni. 

Kirándulás, 
program 

véghezvitele 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők, 

Gyermekek 

 Óvodapedagógusok 
 

6. Adott csoport óvodapedagógusai dönthetnek úgy, 
hogy kirándulás, program lebonyolításához a 
közösségi közlekedés járműveit veszik igénybe. 
Ilyen esetben a szülők egy külön erre a 
kirándulásra, programra vonatkozó nyilatkozat 
aláírásával engedélyezik gyermekük közösségi 
közlekedésben való részvételét. Ezek megléte 
mellett az óvodapedagógusoknak tudniuk kell, 
hogy a résztvevő gyermekek mindegyikének 
van-e legalább jártasság szintű tudása a gyalogos 
közlekedés szabályait illetőleg, valamint az 
utazáshoz kapcsolódó, korukhoz mérten kialakult 
figyelmük, önfegyelmük, szabálytudatuk, 
önmagukkal, és társaikkal szembeni 
felelősségtudatuk. Ezen kirándulás, program 

Kirándulás, 
program 

lebonyolításának 
megkezdése előtt 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők, 

Gyermekek 

Kirándulás, 
program 

Szülők, 
Óvodapedagógusok 
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véghezvitele alatt minden nemű felelősség a 
csoportot kísérő óvodapedagógusokat terheli! 

7. Városon belüli séta lebonyolításánál a csoport 
mindkét óvodapedagógusa, valamint a csoportos 
dajka is részt vesz. 10 gyermekenként legalább 
egy felnőtt kísérővel kell számolni. 

Városi séta 
véghezvitele 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Gyermekek 

  

 Közvetlenül a szülős program megkezdése előtt 
az óvodapedagógusok megkérik a szülőket, hogy 
a program egésze alatt legyenek a segítségükre 
abban, ha elhagyják a csoportot gyermekükkel 
időlegesen, tudassák velük azt 

Kirándulás, 
program egésze 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők, 

Gyermekek 

Programhely Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők 

8. Indulás. Kirándulás, program, városi séta 
lebonyolítása 

Kirándulás, 
program 

véghezvitele 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők, 

Gyermekek, Szállító 
partner 

Óvoda, 
Autóbusz, 

Programhely 

Óvodapedagógusok, 
Dajka, Szülők, Szállító 

partner 

 

A Pedagógiai Program részeként szervezett kirándulás, program teljes ideje alatt a pedagógusok kötelessége, hogy a gyermekek testi-lelki 
egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést: figyelemfelhívással, valamint a balesetvédelmi 
szabályok betartásával, betartatásával a veszélyhelyzetek folyamatos feltárásával, és elhárításával. Adott esetben szülő, vagy szükség esetén más 
szakember bevonásával. 

A kirándulás, program, városi séta megszervezéséért, lebonyolításáért, személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a gyerekek biztonságáért 
az óvodapedagógus a felelős.  

Ha a szülő is részt vesz a kiránduláson, programon ő is felel saját gyermekéért! 

 

Készítették: Adamecz-Tóth Annamária 
Fekti Imréné 
Kunovicsné Földi Anna 
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