
Procedura wyjścia na teren przedszkolny 

 

NAUCZYCIEL: 

 

1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi. 

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad 

współżycia z rówieśnikami.  

3. Podczas zabaw dzieci, nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi 

osobami. 

4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją 

uwagę koncentrować tylko na dzieciach.  

5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy 

uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

 

PERSONEL OBSŁUGI:  

 

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny. 

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci. 

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.  

4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.  

5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety). 

6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki). 

 

DZIECI:  

 

Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.  

1. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego 

korzystania ze sprzętu terenowego.  

2. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.  

3. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki. 

4. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.  

 

RODZICE:  

 

Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu  

grupy.  

a) odbiór dziecka z przedszkola, ogrodu przedszkolnego może nastąpić tylko wtedy, gdy 

rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.  

 

DYREKTOR: 

 

Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.  

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, 

zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

1. Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren 

przedszkolny. 

2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu  

w ogrodzie. 

3. Dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach. 

4. Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia. 



5. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków. 

6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci. 

7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się 

nauczycieli na rozmowy. 

8. Obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt. 

9. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu 

czy są wszystkie dzieci. 

 

 


