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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH 

POZA TERENEM PRZEDSZKOLA 

1.  Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy 
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem 
przedszkolnym.  

2.  Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę  
w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, 
skrupulatnie wypełniając dane. 

3.  Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola. 

4.  Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest 
już odnotowana obecność dzieci. 

5.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi 
sprawują: nauczyciel i pomoc nauczyciela lub woźna (co najmniej jedna osoba 
dorosła na 15 dzieci). 

6.  Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci 
przypada 1 opiekun. 

7.  W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce 
bierze pracownik wyznaczony przez dyrektora lub nauczyciela.  

8.   Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z 
rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu. 

9. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek 
ponosi nauczyciel.  

10. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel 
wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą. 

11. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas 
przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem 
od strony ulicy. 

12. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany 
zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego 
przekraczania jezdni. 

13. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci 
przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, 
pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.  

14. Wskazane jest, by dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy posiadały kamizelki 
lub opaski odblaskowe.  

15. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć  
w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji 
z prośba odbioru dziecka z przedszkola. 

16. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 
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