
ZESPÓŁ SZKOŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW

1,. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest zamieszczony na
tablicy obok placu.

Z. Codziennie rano - do godziny 9:00 - sprzątaczka sprawdza teren przedszkola, stan
urządzeń zabawowych, zamiata chodnik, ewentualnie grabi liście, usuwa gałęzie,
likwiduje inne ewentualne zagrożenia. W razie potrzeby, powiadamia o nich
dyrektora, konserwatora i nauczycieli grup.

3. Przed każdym wyjściem do ogrodu nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę
dotyczącą bezpiecznego zachowania się w ogrodzie, w czasie pobytu dzieci w
ogrorizie przedszkolnym nauczycie| ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem
i organizowania dzieciom warunków do bezpieczne j zabawy,

4, Dzieci w ogrodzie zawsze przebywają pod opieką nauczyciela i osób im
pomagających w sprawowaniu opieki nad dziećmi, które odpowiadają za ich
bezpieczeństwo.

5. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury.

6, W czasie duzego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie
nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.

7. Nauczyciel nie organizuje za)ęć z dziećmi na powietrzu w warunkach
atmosferycznych ku temu niesprzyjających (deszcz, zbyt niska lub zbyt wysoka
temperatura, burza)

B, Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko moze skorzystać z toalety
znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy
nauczyciel a bądź innego pracownika przedszkola.

9, W przypadku przebywania na terenie ogrodu więcej niż jednej grupy, wszystkie
nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na
pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytua cji zagrożenia, bądź niewłaściwego
zachowania dzieci.

10. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu, Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych
w kolumnę nauczyciel powinien kazdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci
będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

11. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci, Jego uwaga
powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych, Nauczyciel powinien mieć
świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

Procedura obowiązuje od dnia 25.04.2O16r, I


