
 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw. 

2. Codziennie rano konserwator sprawdza teren przedszkola i likwiduje ewentualne 

zagrożenia w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola, a dyrektor 

nauczycieli grup. 

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany zgłaszać wszelkie zauważone usterki oraz zagrożenia i nie 

korzystać z placu zabaw do momentu ich usunięcia. 

4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na 

wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod 

stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej. 

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

bezpieczeństwem i organizowanie dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

sprawuje nauczyciel danej grupy,natomiast w czasie pobytu na placu przedszkolnym 

grupy dzieci 3- letnich nauczycielowi pomaga pomoc nauczyciela. 

7. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta bramka wejściowa 

Nauczyciel po przejściu na plac zabaw oraz podczas powrotu z placu zabaw ma 

obowiązek sprawdzić czy bramki są zamknięte. 

8. Dzieci mogą korzystać z  urządzeń ogrodowych, przy czym  nauczyciel wcześniej zawiera 

z dziećmi umowy dotyczące bezpiecznego korzystania z tych sprzętów. 

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 i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.  

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

ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, deszcz, silny wiatr). 

12. 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.  

13. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają  

z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel powinien każdorazowo 

sprawdzić stan liczebny grupy. 

  

 

 


