
PROCEDURA KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZEDSZKOLA ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH 

 

1. Dzieci mogą korzystać z ogrodu przedszkolnego tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. Na ogród dzieci wychodzą tylko głównym wejściem. Zabrania się korzystania z przejścia 

służbowego. 

3. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad 

ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 

4. Podczas pobytu na ogrodzie przedszkolnym, dzieci z poszczególnych grup nie mogą się 

mieszać. Należy wyznaczyć dla  każdej grupy inne rejony zabawy. 

5. Dzieci nie korzystają z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.  

6. Przed wejściem z dzieci do ogrodu przedszkolnego nauczyciel powinien: 

 grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą. Należy korzystać z szatni 

wg harmonogramu. Grupy nie mogą wychodzić i wchodzić  do szatni jednocześnie,  

 przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, 

 zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci, 

 polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za 

ręce, 

 w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania 

dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i 

rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących 

bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. rękawiczki , maseczki). 

9. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, 

nauczyciel musi  dopilnować, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce. 

10. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym furtki i bramy wjazdowe powinny być 

zamknięte.   

11. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.( głównym 

wejściem). 

12. Po powrocie z ogrodu dzieci udają się pojedynczo do łazienki, żeby umyć ręce.  
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