Załącznik nr 1

Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw
w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza terenem
przedszkola
Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
1. Wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego.
2. Przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami
bezpiecznego użytkowania grodu przedszkolnego umieszczonymi na tablicach
informacyjnych w ogrodzie.
3. Nauczyciel zobowiązany jest założyć dzieciom kolorowe grupowe chustki i sprawdzić
stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.
W przypadku organizowania wycieczki:
Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
1. Zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania od rodziców pisemnych
oświadczeń, że wyrażają zgodę na udział ich dziecka w wycieczce i do sprawdzenia,
czy u dzieci nie występują przeciwskazania zdrowotne, ograniczające ich
uczestnictwo w wycieczce/ informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić
te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi,
co najmniej na 3 dni przed planowaną wycieczką.
3. Zapoznać opiekunów grupy oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem
i regulaminem wycieczki.
4. Powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci.
5. Dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości
i zainteresowań dzieci.
6. Zabrać ze sobą kompletną i sprawdzić apteczkę pierwszej pomocy,
7. Czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować
uczestników,
8. W chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponieść pełną
odpowiedzialność za podjęte działania,
9. Bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych
niesprzyjających warunków atmosferycznych,
10. Ne dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwo zdrowia i życia.
Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grupy, których
obowiązkiem jest:
1. Znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń
kierownika wycieczki.

2. Stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem,
w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem,
a także tuż po powrocie do przedszkola.
3. Dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc.
4. Przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy.
5. Zawracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
6. Przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach i w miejscach do
tego przeznaczonych.
7. Zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy
i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
W przypadku wyjścia na spacer:
1. Nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą na karcie
wycieczek/wyjść.
2. Zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe i kolorowe grupowe chustki.
3. Zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci.
4. Idzie zawsze od strony ulicy.
5. Dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
6. Stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, w czasie
spaceru i po powrocie ze spaceru.

