REGULAMIN PRZEBYWANIA DZIECI NA TERENIE BOISKA PRZEDSZKONEGO
przy Publicznym Przedszkolu w Zdunach
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, dzieci uczęszczające
do przedszkola, oraz ich rodziców.
1. Nauczyciele są zobowiązani do zawierania umów z dziećmi warunkujących
bezpieczne przebywanie na terenie boiska przedszkolnego oraz egzekwowania
i przestrzegania umów przez dzieci, a także systematycznego przypominania
zasad zawartych w umowach, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach
w dzienniku zajęć. Treść umów musi być znana rodzicom.
2. Każdorazowo przed wyjściem na boisko nauczyciel przypomina dzieciom
umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na boisku.
3. Każdy nauczyciel po wejściu na boisko jest zobowiązany do oceny stanu boiska
poprzez wzrokową ocenę miejsc, gdzie przybywać będą dzieci i w razie
zauważenia jakichkolwiek zagrożeń unika przebywania w takim miejscu.
4. Z oddziałem na boisko każdorazowo wychodzi nauczycielka z woźną, która
obchodząc całe boisko sprawdza jego stan, zgłasza nauczycielce ewentualne
zagrożenia, usuwa na bieżąco przedmioty stwarzające zagrożenia (np. szkło,
inne przedmioty). Jeśli zauważy usterki sprzętu, inne niebezpieczne sytuacje,
których nie można od razu usunąć, informuje nauczycielkę, która już weszła na
boisko o tych zagrożeniach. Następnie informuje inne nauczycielki, które będą
wychodzić na boisko oraz zawiadamia dyrektora.
5. W czasie pobytu na boisku dzieci korzystają z urządzeń zgodnie z umową
zawartą w danym oddziale.
6. Korzystanie z huśtawek na sprężynkach musi odbywać się w sposób bardzo
bezpieczny, aby w wyniku zbyt silnego wychylenia huśtawki dziecko nie straciło
równowagi.
7. Podczas korzystania z huśtawek uchylnych osoba sprawująca opiekę nad
dziećmi zwraca baczną uwagę na prawidłowe siedzenie dziecka, sposób
trzymania się za poręcz oraz sposób odbijania się od podłoża.
8. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich urządzeń pod warunkiem, że nie
stwierdzono żadnych usterek oraz tych, przy których w pobliżu jest nauczycielka
lub woźna.
9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury, co uzgadnia z rodzicami na zebraniach oddziałowych.
10. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci muszą mieć obowiązkowo nakrycie
głowy lub przebywać w miejscu zacienionym.
11. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na boisku w warunkach
atmosferycznych ku temu niesprzyjających (deszcz, mocny wiatr, niska lub
wysoka temperatura, burza).
12. Nauczyciel daje możliwość swobodnego zaspokojenia ruchu na powietrzu
organizując różne zajęcia i zabawy dzieciom. Korzysta z urządzeń stojących na
stałe, wykorzystuje sprzęt, pomoce (np. kosz, siatka, zabawki z pianki, chusta
animacyjna), a także organizuje zajęcia typu: czytanie, opowiadanie, rysowanie
korzystając ze stolików w altanach lub inne zajęcia przejawiając inicjatywę
dzieci i uatrakcyjniając pobyt na boisku.
13. Na terenie boiska mogą przebywać tylko dzieci i pracownicy przedszkola oraz
rodzice, jeśli są zaproszeni lub uczestniczą w zajęciach na boisku.

14. W czasie pobytu na boisku dzieci korzystają z toalety wewnątrz budynku –
przechodzą pod nadzorem nauczycielki lub woźnej.
15. Piasek w piaskownicach jest wymieniany dwa razy w roku .
16. Wszelkie urządzenia montowane na boisku muszą mieć stosowne certyfikaty.
17. Podczas rozchodzenia się dzieci do domów z boiska nauczycielka organizuje
pobyt w jednym miejscu, tak aby miała widok na wszystkie dzieci i mogła
nadzorować odejścia dzieci. Rodzice / osoby upoważnione do odbioru
podchodzą do wychowawczyni. Z dzieckiem można odejść z boiska po
uprzednim wyraźnym kontakcie z nauczycielką – słownym np. poprzez
wyraźne głośne pożegnanie się lub umówionym gestem np. przez podniesienie
ręki.
18. Każdorazowo przed wyjściem na boisko dzieci ustawiają się parami i są
policzone przez nauczycielkę, także powrót z boiska musi być poprzedzonym
ustawieniem dzieci w pary i ich policzeniem.
19. Przed wyjściem z boiska nauczycielka musi upewnić się, iż dzieci zabrały
z boiska swoje rzeczy.
20. Po każdorazowym pobycie na boisku należy uporządkować wspólnie
z dziećmi przenośne zabawki i sprzęt ( możliwy do uporządkowania z dziećmi)
gromadząc je w umówionym miejscu.
21. Każdy pobyt na boisku jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób
sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci, dlatego osoby te muszą
dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać
szczególną uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje,
zdarzenia mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci
przebywających na terenie boiska.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2016 r.

