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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 
 
I. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn.zm. 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z 
2009 poz.1130, z 2010 poz.1408, z 2011 poz. 968, z 2018 poz. 2140). 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). 

4. Statut Przedszkola Samorządowego w Ślęzie. 
 

II. Definicja 
Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu to zespół środków i urządzeń, których celem jest stwo-
rzenie warunków pobytu dzieci w przedszkolu eliminujących zagrożenie życia lub zdrowia 
dzieci.  

 

III. Cele 
• Zapewnienie dzieciom warunków bezpiecznego pobytu w ogrodzie przedszkolnym. 

• Usprawnienie działań opiekuńczo – wychowawczych przez pracowników przedszkola w bez-
pośredniej pracy z dziećmi. 

 
A. Działania nauczycieli: 

1. W czasie pobytu dzieci na przedszkolnym placu zabaw bezpośrednią opiekę nad  
dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy.  

 
2. Nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem zajęć i organizowania dzie-

ciom warunków do bezpiecznej zabawy a także systematycznego zapoznawania dzieci 
z regulaminem placu zabaw. 

 
3. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką  przed 

wyjściem na plac zabaw  (w szatni) i przed powrotem dzieci do budynku. 
 

4. Nauczyciel i  woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem czy wszystkie dzieci są 
odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, 
rękawiczki) czy zmieniły obuwie. 

 
5. Dzieci nie wracają się z placu zabaw do przedszkola bez opieki osoby dorosłej (nau-

czyciel, woźna). 

 
6.  Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dzieci mogą korzystać z toalety zewnętrznej 

udając się tam po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela. Należy zwracać uwagę 
na zachowanie się dzieci w toalecie. Dzieci (3-letnie) korzystają z toalety w obecności 
pomocy nauczyciela. 

 
7. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach wi-

docznych dla nauczyciela. 
 

8. Dzieci przebywają tylko na  wyznaczonym  dla danej grupy terenie. Dziecko może 
przejść na teren przeznaczony dla dzieci starszych lub młodszych tylko za zgodą nau-
czyciela. 

 
9. W czasie korzystania przez dzieci z urządzeń placu zabaw nauczyciel ma obowiązek 

asekurowania dzieci w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. 



PROCEDURY P 3  

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

                PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   NA PLACU ZABAW 

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie 

 

 
10. W przypadku dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy i, w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu. 
 

11. Zgodnie z procedurą antysmogową w przedszkolu monitorowany jest stan jakości po-
wietrza. W zabawach i zajęciach na wolnym powietrzu dzieci mogą uczestniczyć jeśli 
zezwala na to odpowiedni poziom jakości stanu powietrza. 

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

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

 
13. W przypadku przebywania na placu zabawa więcej niż jednej grupy, wszystkie nau-

czycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe 
dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania 
dzieci. 

 
B. Działania pracowników obsługi i administracji: 
 

1. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi  i zareagowania 
w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania  dziecka na te-
renie niedozwolonym  oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji. 

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

wiązkowo pomaga pomoc do dzieci, a w przypadku starszych dzieci na prośbę nau-
czyciela woźna oddziałowa. 

 
3. W czasie gdy dzieci przebywają na placu zabaw musi być zamknięta brama wjazdowa 

oraz bramka wejściowa na teren placu.  

 


