1. PROCEDURA XI
2. Dotyczy wycieczki przedszkolnej.
3. W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolny
z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym
wyjściu dzieci poza teren przedszkola - bez względu na odległość na jaką opuszczany jest
budynek przedszkola.
1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren
miejscowości,
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3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi a w szczególności:
- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;
- pamiętać, ze tzw. „czas wolny" nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności
za bezpieczeństwo dzieci; - nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania
uczestników wycieczki; - w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe
i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
4.
5. Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:
6.
7. NAUCZYCIEL:
1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki.
Organizując krotką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek
dzieci, zainteresowania i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia.
2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dzieckiem.
4. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki
i spacery.
5. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba dzieci, godzina
wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela).
6. Przelicza stan osobowy dzieci.
7. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.
8. Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.

9. Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach
wyznaczonych.
10. Podczas spaceru, pieszej wycieczki zawsze prowadzi dzieci prawą stroną chodnika.
11. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.
RODZICE:
1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.
2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki.
Mogą je odebrać z terenu przedszkola.
DZIECI:
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru.
2. Przestrzegają. zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami.
3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiorki.
4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza
terenem przedszkola.
5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.
6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

