
 

 

PROCEDURA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA  PLACU ZABAW  

W  PRZEDSZKOLU NR 9 MIŚ USZATEK 

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października  2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  

szkołach i placówkach (Dz. U. 2018, poz. 2140)  

 Statut Przedszkola nr 9 Miś Uszatek w Ostrowie Wielkopolskim 

 

1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć ruchowych               

i rekreacyjnych  dla wychowanków przedszkola. 

 

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy - 

nauczyciele. 

 

3. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa oraz brama muszą być zamknięte.  

 

4. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy 

furtki i brama są zamknięte. W przeciwnym razie należy niezwłocznie je zamknąć. 

 

5. Nauczyciel nie może nawet na chwilę pozostawić wychowanków bez opieki na placu 

zabaw. 

 

6. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub 

uderzeniem o twarde przedmioty. 

 

7. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Na placu nie może przebywać więcej niż 5 grup. 

 

8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, związanych z bezpieczeństwem dzieci nauczyciel 

nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić 

o tym fakcie konserwatora i dyrektora placówki. 

 

9. Podczas zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym każdy nauczyciel pełni dyżur 

opiekuńczy      w określonym i wyznaczonym przez dyrektora obszarze placu zabaw.  

             Na placu zabaw wyznacza się 4 podstawowe obszary, w których każdy  nauczyciel 

             sprawuje opiekę: 

• obszar I: obszar przy wejściu na plac zabaw (1 nauczyciel) 

• obszar II: obszar na środku placu  (2  nauczycieli) 

• obszar III: obszar w okolicach dużej zjeżdżalni i toalety (1 nauczyciel) 

• obszar IV: obszar w okolicach górki i ogrodzenia przy parkingu (1 nauczyciel) 

 

10. W przypadku, gdy na placu przebywa mniej niż 5 grup, nauczyciel ma obowiązek 

      przebywania w tych obszarach, w których bawią się dzieci. 



 

 

 

            11 . Podczas przebywania na placu zabaw nauczyciel na bieżąco sprawdza  i ustala stan 

                   liczebny dzieci. 

       

12. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy, przebywać w miejscach zacienionych oraz  mieć stały  dostęp  do 

napojów  

 

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

temu nie sprzyjających ( deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka i niska temperatura, itp. ) 

 

14. Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci pod opieką nauczyciela  

 

 

15. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób. 

 

 

         Procedura została wprowadzona  

                                                         Zarządzeniem dyrektora  nr  10/2018  z  14 listopada 2018 r 


