
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA PLACU ZABAW 

 

 

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i 

wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego nr 

2 w Dziekanowie Leśnym. 

2. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość). 

3. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczycieli. 

5. Ze względu na dużą ilość grup przedszkolnych dzieci wychodzą na dwór w określonych 

turach: 

• Grupy 1-3 – 10.45-11.45 

• Grupy 4-7  - 9.30-10.45 

6. Osoby zatrudnione w przedszkolu (nauczyciele, pomoce nauczycieli) pomagają dzieciom 

przy ubieraniu się. 

7. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy dzieci są ubrane stosownie do pogody (np. czy mają 

odpowiednie nakrycia głowy). 

8. Przed wyjściem z obiektu przedszkolnego nauczyciele przeliczają stan dzieci i zamykają 

sale na klucz. 

9. Dzieci na terenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym powinny przebywać wyłącznie 

pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną 

odpowiedzialność. 

10. Nauczyciele przekazujący sobie opiekę nad daną grupą dzieci muszą przekazać sobie 

informacje dotyczącą aktualnego stanu dzieci. 

11. Na terenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. 

12. Zabrania się w szczególności: 

a) przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym, 

b) niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych, 

c) zaśmiecania terenu, 

d) niszczenia zieleni, 

e) jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp., 

f) wprowadzania zwierząt. 



g) W gorące dni nauczyciele dbają, aby dzieci miały zapewnioną wodę do picia. 

h) W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym nauczyciele czuwają nad 

bezpieczeństwem dzieci i pilnują, aby dzieci we właściwy sposób korzystały z ogrodu 

i jego wyposażenia (żeby przestrzegały regulaminu). 

      Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie 

zgłosić dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola, 

13. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim 

i z nauczycielem. 

14. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do 

niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka. 

15. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udziela 

dziecku pomocy i zgłasza to dyrektorowi przedszkola oraz rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi). 

16. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel sprawdza stan ilościowy dzieci. 

17. Do budynku przedszkola najpierw wchodzą dzieci, a nauczyciel – jako ostatni. 

18. Osoby, które przebywają na placu zabaw mają zakaz wchodzenia w butach na obcasie na 

gumowaną powierzchnie placu. 

19. Nauczyciel, który kończy pracę o godz. 17. 00 sprzątają zabawki oraz zakrywają 

piaskownicę. 

 

 


