Zasady bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym
Samorządowego Przedszkola nr 102
1.

Nauczyciel zobowiązany jest 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 pracownik obsługi sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy
wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części
garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki) i czy zmieniły obuwie.

3.

Dzieci nie wracają z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej (nauczyciel,
pracownik obsługi).

4.

Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali grupy I lub II tylko przez
otwarte okno balkonowe w szatni za wyłączną zgodą nauczyciela, pod opieką
pracownika obsługi.

5.

Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach
widocznych dla nauczyciela.

6.

Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy
się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

7.

Dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym przebywają tylko na
wyznaczonym dla danej grupy terenie. Dziecko może przejść na teren
przeznaczony dla dzieci starszych lub młodszych tylko za zgodą nauczyciela.

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.

9.

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

10. 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).
11. Każdy 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.
12. Codziennie rano pracownik porządkowo-gospodarczy (konserwator, pracownik
obsługi) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie
stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

