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PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 

W PRZEDSZKOLU NR 445 

 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 r. poz. 
1166). 

 
 
1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który znajduje się przy wejściu do 

przedszkolnego ogrodu. 

2. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnego ogrodu, od początku roku szkolnego uczy 

się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z   zasadami   bezpieczeństwa. Ustala 

się normy i zasady korzystania ze sprzętu. 

3. Egzekwuje się od dzieci spokojne wychodzenie parami z budynku przedszkola. 

4. Każdego dnia rano konserwator/pracownik do prac ciężkich ma obowiązek sprawdzić teren 

ogrodu, stan urządzeń, zagrabić piaskownice i zlikwidować ewentualne zagrożenia 

o których w razie potrzeby powiadamia dyrektora przedszkola. 

5. Przed każdym wyjściem do ogrodu nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę dotycząca 

bezpiecznego zachowania się w ogrodzie. 

6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad 

bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

7. W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-letnich nauczycielowi 

obowiązkowo pomaga pomoc nauczyciela. 

8. W czasie pobytu na placu przedszkolnym w przypadku, gdy przebywa na nim jedna grupa 

nauczycielowi obowiązkowo pomaga woźna oddziałowa. W przypadku, gdy na placu zabaw 

przebywa więcej niż jedna grupa opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, bez 

konieczności wsparcia woźnej oddziałowej.  

9. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa 

pilnuje osoba dorosła. 



10. Nauczyciel jest zobowiązany dbać o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku 

i panującej temperatury. 

11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie 

głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu. 

12. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych 

ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, smog). 

13. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się 

na terenie przedszkola, udając się tam i powracając tylko pod opieką nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola. 

14. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie 

nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe 

dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci. 

15. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie bramka wejściowa musi być zamknięta na klucz. Klucz 

nie pozostaje w zamku, zabiera go nauczyciel. 

16. Po każdym pobycie na placu zabaw nauczyciel wraz z dziećmi porządkuje wszystkie 

zabawki gromadząc je w wyznaczonym miejscu. 

17. Na placu zabaw z chwilą przywitania się z nauczycielem opiekę nad dzieckiem przejmuje 

rodzic, opiekun lub osoba pełnoletnia upoważniona do odbioru dziecka. 


