Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie obowiązująca
w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Myślenicach

Cele:
• Zapewnienie dzieciom warunków bezpiecznego pobytu w ogrodzie
przedszkolnym.
• Usprawnienie działań opiekuńczo – wychowawczych przez pracowników
przedszkola w bezpośredniej pracy z dziećmi .
• Włączenie rodziców dzieci do działań opiekuńczo – wychowawczych,
zapewniających bezpieczne opuszczenie ogrodu przedszkolnego przez dzieci
pod opieką rodziców i opiekunów.

Zakres czynności

Osoba/ osoby
odpowiedzialne
Nauczyciel

1. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci
przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu
przedszkolnego ( w szatni ) i przed powrotem dzieci z ogrodu
do szatni.
2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed wyjściem
do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy
wzięły wszystkie potrzebne części garderoby ( szaliki, czapki,
rękawiczki, czy zmieniły obuwie.

Nauczyciel
Pomoc nauczyciela

3. Dzieci nie wracają się z ogrodu do szatni bez opieki osoby
dorosłej ( nauczyciel, pomoc nauczyciela)

Nauczyciel

4. Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali tylko za
wyłączną zgodą nauczyciela i pod opieką pomocy nauczyciela.

Nauczyciel
Pomoc nauczyciela

5. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają
Nauczyciel
tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.
6. Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają
tylko na wyznaczonym dla danej grupy terenie. Dziecko moŜe Nauczyciel
przejść na teren przeznaczony dla dzieci starszych lub
młodszych tylko za zgodą nauczyciela.
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8. W wyjątkowych sytuacjach ( np. pobyt u lekarza ) rodzic,
który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu
przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić
dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym
nauczyciela.

Rodzice dziecka / prawni
opiekunowie

9. Rodzic, odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego ma
obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren ogrodu i
przypilnować poŜegnania dziecka z nauczycielem i dziećmi.

Rodzice dziecka / prawni
opiekunowie

10. Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu
ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i
poŜegnaniu.

Rodzice dziecka / prawni
opiekunowie

11. Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad
bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania
terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na
sposób zachowania się dziecka ( nie bieganie, nie deptanie
i nie niszczenie roślin ogrodowych i kwiatów).

Rodzice dziecka / prawni
opiekunowie

12. KaŜdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do
zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego
zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie
niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o
zaistniałej sytuacji.

Pracownicy przedszkola

Procedura wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012r.

2

