Załącznik 3
do Zarządzenia nr 5/2017
z dnia 31.08.2017
Dyrektora Publicznego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. S. Faustyny
w Brzesku

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
NA PLACU ZABAW

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw / stanowiący załącznik nr 1 do
procedury /, który jest wywieszony przy wejściu na plac zabaw.
2. Codziennie rano pracownik gospodarczy sprawdza teren przedszkola, grabi piaskownice i
likwiduje ewentualne zagrożenia w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora
przedszkola / nauczyciela go zastępującego / intendenta, a te osoby powiadamiają
nauczycieli grup,
3. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny nauczyciel danej grupy sprawdza teren i
likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o
tym zagrożeniu
4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad
bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,.
5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi
sprawuje nauczyciel danej grupy,
6. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa
pilnuje osoba dorosła.
7. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury .
8. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie
nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu
9. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku
temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)
10. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej
się na placu zabaw po każdorazowym zgłoszeniu nauczycielowi.
11. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie
nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe
dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania
dzieci.
12. Rodzice/Prawni opiekunowie odbierając dziecko z placu zabaw nie przedłużają czasu
swojego pobytu na ternie placówki. Moment odebrania dziecka zobowiązuje do
opuszczenia ogrodu przedszkolnego.

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

