REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU W PRZEDSZKOLU
„WESOŁY BRZDĄC”



	Na terenie ogrodu przedszkolnego można przebywać w godzinach 7.00 – 18.00.

Dzieci przebywają w ogrodzie wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione odbierające dzieci są zobowiązane zgłosić nauczycielowi, że odbierają, bądź przyprowadziły dziecko.
Dzieci odebrane z przedszkola nie mogą przebywać na terenie ogrodu.
Na terenie ogrodu zabrania się wstępu osobom obcym oraz tym, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Na terenie ogrodu obowiązuje całkowity zakaz:
	śmiecenia
	palenia tytoniu
	wprowadzania psów
	jazdy na rowerze, deskorolce i rolkach
	niszczenia roślinności
	Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego.
Przed wejściem do ogrodu nauczyciel ma obowiązek sprawdzić stan techniczny sprzętu.
Każdą usterkę należy zgłosić do Dyrektora placówki.
Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków pracownika gospodarczego zatrudnionego w przedszkolu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zasady niniejszego Regulaminu obowiązują rodziców, osoby upoważnione oraz pracowników przedszkola.
REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA „WESOŁY BRZDĄC”


	Przedszkole może organizować i prowadzić różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego lub zaświadczenie kursu kierowników wycieczek.
Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć i po zajęciach.
Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy
	Wycieczki przedmiotowe, inicjowane i realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania i rocznego planu pracy placówki.
Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.
	Organizacja i program wycieczek, imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzania obiektów, harmonogramu i regulaminu.
Przedszkole organizujące wycieczkę zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów okręca karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola lub osoba upoważniona przez dyrektora.
Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
	Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki.

Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie  nadzoru w tym zakresie.
Przed każdą wycieczką kierownik wycieczki zobowiązany jest zapoznać dzieci z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi danej wycieczki, omówić zasady zachowania się w autokarze podczas jazdy i postoju autokaru w trakcie wycieczki oraz ten fakt wpisać i podkreślić w dzienniku.
	Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

	Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

Posiadanie apteczki pierwszej pomocy świateł odblaskowych.
Sprawdzenie czy w zwiedzanym obiekcie są sanitariaty i w jakim stanie.
Jeżeli opiekę stanowią rodzice dzieci, należy wpisać ich w kartę wycieczki i wyegzekwować podpis.
	W wycieczkach krajoznawczych – turystycznych nie mogą brać udziału dzieci w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

Zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i złych warunków atmosferycznych.
Na wycieczkach w miejscu zamieszkania obowiązuje – 1 opieka na 10 dzieci.
Na wyjeździe na pływalnię obowiązuje – 1 opieka na 10 dzieci + ratownik.
Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
Kierownicy wycieczek i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 
Rodzice są zobowiązani do udostępnienia miejsca dla podjeżdżającego autokaru aby zapewnić bezpieczeństwo wsiadającym i wysiadającym dzieciom.
Rodzicom nie wolno odbierać dzieci bezpośrednio z autokaru, dzieci powinny wejść na teren przedszkola i dopiero wówczas rodzic po poinformowaniu nauczyciela bierze dziecko pod swoją opiekę.
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