W trosce o bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie przedszkolnym
KONTRAKT
DOTYCZĄCZY BEZPIECZNEJ ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
PRZEDSZKOLAK – NAUCZYCIEL – POMOC NAUCZYCIELA – RODZIC

1.

Do ogrodu przedszkolnego dzieci wychodzą pod opieką nauczyciela, całą grupa
(zabronione jest wbieganie!).

2.

Podczas zabaw w ogrodzie dzieciom nie wolno przebywać w miejscach nieustalonych
wcześniej wspólnie z nauczycielem.

3.

Dzieciom nie wolno bawić się:

- za krzewami
- za górką
- przy ogrodzeniu i bramce
4.

Do szatni i toalety dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela lub pani pomocy
pełniącej dyżur w ogrodzie wg ustalonego harmonogramu. Pod opieką nauczyciela lub
pani dyżurującej również wracają.

5.

Dzieciom nie wolno:

- zabierać zabawek kolegom
- sypać piaskiem
- bić i popychać kolegów,
- biegać z patykami i zabawkami w rękach
- zjeżdżać ze zjeżdżalni z zabawkami w rękach
- skakać z huśtawek oraz drabinek
- turlać się z górki
- wspinać się na drzewa
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6.

Dzieciom nie wolno zbliżać się do bramki, otwierać jej i wychodzić poza ogrodzenie
przedszkola bez opieki nauczyciela lub rodzica.

7.

Dzieci bawią się w piaskownicach, które wyznacza dla nich w danym dniu ich
nauczycielka.

8.

Dzieci sprzątają zabawki, którymi wcześniej bawiły się w ogrodzie.

9.

Dzieci przychodzą na zbiórkę i całą grupą wracają do przedszkola pod opieką
nauczyciela.

10.

Dzieci odbierane z ogrodu przedszkola przez rodziców lub opiekunów przychodzą
pożegnać się z nauczycielem.

11.

Dziecko nieprzestrzegające umów i zasad dotyczących bezpiecznej zabawy
w ogrodzie przedszkolnym może zostać ukarane przez nauczyciela poprzez:

- wyłączenie z zabawy
- nakazanie innej zabawy
- odprowadzenie do sali przedszkolnej
- odebranie prawa do wyjścia do ogrodu w kolejnym dniu
12.

Dzieci bawią się swobodnie oraz biorą udział

w zabawach kierowanych

organizowanych przez nauczyciela.
13.

W sytuacjach, kiedy zaistnieje potrzeba udzielenia dziecku pierwszej pomocy lub
przebrania go, nauczyciel powierza pozostałe dzieci pod opiekę innej nauczycielki obecnej
w ogrodzie. W tym czasie organizuje lub osobiście udziela dziecku pomocy –
w przypadku szczególnym zawiadamia rodzica lub opiekuna dziecka.

14.

Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zareagowania w przypadku
zauważenia niewłaściwego zachowania się dziecka i łamania przez dziecko zasad
obowiązujących w ogrodzie oraz poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

15.

Rodzice i opiekunowie odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego mają obowiązek
osobiście zawiadomić o tym nauczyciela grupy lub innego nauczyciela obecnego
w ogrodzie przedszkolnym.
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16.

Po odebraniu dziecka przez rodzica lub opiekuna dziecko nie może przebywać na
terenie przedszkola (ogrodu). W szczególnych przypadkach na pozostanie w ogrodzie pod
opieką rodzica lub opiekuna musi wyrazić zgodę nauczyciel. Obowiązują wówczas dziecko
zasady dotyczące innych dzieci zgodnie z powyższym regulaminem.

17.

Regulamin obowiązuje dzieci, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pozostałych
pracowników przedszkola.
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