Załącznik nr 3
Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zm.).

Procedura obowiązuje nauczycieli, pracowników szkoły, pomoc wychowawcy oraz dzieci
uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej.
Bezpieczeństwo uczniów na spacerach i terenowych wycieczkach.
1. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich
bezpieczeństwo w czasie spacerów i wycieczek oraz do ich egzekwowania
3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z terenu przyszkolnego z odpowiednio
dobranym sprzętem terenowo – rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
4. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom
zasady dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu
w zależności od miejsca pobytu.
5. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje
zapisu w zeszycie wyjść, który jest dostępny w sekretariacie szkoły, podając liczbę dzieci
oraz miejsce docelowe.
6. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc
chodnikiem od strony ulicy.
7. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady
bezpiecznego przekraczania jezdni.

8. Przejście przez jezdnię, odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą
sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje je stojąc na środku jezdni.
9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury.
10. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie
nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.
11. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza,
itp.).
Procedury na czas COVID
1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia,
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
2. Korzystanie z terenów zielonych znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się
wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
3. Wyłącza się z użytkowania plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły ze względu na brak
możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętów.
4. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas
zabaw na świeżym powietrzu.
5. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki,
skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
6. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie
z instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
7. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu
do dezynfekcji rąk.

