PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Podstawa prawna:
- Statut Przedszkola
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zm.).
Procedura obowiązuje nauczycieli, woźne oddziałowe, pomoc wychowawcy oraz dzieci
uczęszczające do przedszkola.
Bezpieczeństwo w przedszkolu, w ogrodzie na spacerach i terenowych wycieczkach.
1. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, placu zabaw, spacerów i
wycieczek oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranym sprzętem terenowo – rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
4. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom
umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w
zależności od miejsca pobytu.
5. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny lub do ogrodu woźna oddziałowa powinna
sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenie – w razie potrzeby powiadomić
nauczyciela o tym zagrożeniu.
6. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje
zapisu w zeszycie wyjść, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.
7. W czasie pobytu dzieci na świeżym powietrzu dwóm nauczycielom towarzyszy woźna
oddziałowa, lub jednej nauczycielce jedna woźna.
8. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc
chodnikiem od strony ulicy.
9. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady
bezpiecznego przekraczania jezdni.
10. Przejście przez jezdnię, odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą
sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
11. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym i w ogrodzie przedszkolnym musi być
zamknięta brama wjazdowa.
12. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa
pilnuje osoba dorosła.
13. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury.
14. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie
nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.
15. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku
temu niesprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura,
burza, itp.)
16. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu i
niezwłocznie powiadamia dyrektora.
17. Podczas pobytu w ogrodzie, bądź na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety
znajdującej się w przedszkolu lub na zewnątrz udając się tam i powraca pod opieką woźnej.
18. W ogrodzie przebywają dzieci podzielone na dwie grupy: od strony wschodniej starsze,
od południowej młodsze.

