
Procedura przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola

nr  18  w  Lublinie   oraz  korzystania  z  urządzeń  i  zabawek  na  nim  się

znajdujących

Podstawa prawna:

� 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. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

� Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowek z dnia 31 października zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

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

Cel procedury

Określenie  sposobu  postępowania  nauczyciela  w  przypadku  organizowania  zabaw

i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania

z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym

Opis procedury:

1. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  zawierania  umów  z  dziećmi,  warunkujących  ich

bezpieczeństwo na terenie przedszkola, placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek

oraz  do  egzekwowania  przestrzegania  tych  umów  przez  dzieci  (np.  poprzez

odpowiednie zapisy w dzienniku ). 

2. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się

dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala

się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

3. Nauczyciele  zobowiązany jest  do liczenia  dzieci  przebywających  pod jego opieką

przed  wyjściem do  ogrodu  przedszkolnego  (w  szatni)  i  przed  powrotem dzieci  z

ogrodu do szatni.

4.  Każdorazowo  przed  wyjściem na  dwór  nauczyciel  przypomina  dzieciom umowy

dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

5. Codziennie  rano  pracownik  porządkowo-gospodarczy  (pracownik  obsługi)  ma

obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego

zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za

należyte wykonanie tego obowiązku.

6.  Przed  każdym  wyjściem  na  plac  zabaw  należy  sprawdzić  teren  i  zlikwidować

ewentualne  niebezpieczeństwa  (sprawdzenie  czy  nie  są  oblodzone  urządzenia  do

zabaw, czy jest zamieciony  piach z chodnika, przetrzeć na sucho mokre sprzęty) na

bieżąco usunąć usterki zgłoszone przez osoby opiekujące się dziećmi podczas pobytu

na ogrodzie.



7. Nauczyciel  wychodząc  z  dziećmi  do  ogrodu  przedszkolnego  zobowiązany  jest

sprawdzić,  czy  furtki  i  bramy  przedszkolne  są  odpowiednio  zabezpieczone  i

zamknięte.

8. Nauczyciel  nie może przebywać w ogrodzie sam z dziećmi ze swojej grupy. Do

pomocy ma panią woźną ze swojej lub innej grupy. grupy. 

9. Podczas zabaw w ogrodzie nauczyciel nie może oddalać się od swojej grupy.

10. Dzieci  mogą  korzystać  ze  wszystkich  zabawek  i  urządzeń  ogrodowych  pod

warunkiem,  że  nie  stwierdzono  w  nich  żadnych  usterek  oraz  tych  przy  których

bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.

11. Nauczyciel i pracownik obsługi dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory

roku i panującej temperatury. 

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

nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu  i mieć stały  dostęp  do napojów (woda

niegazowana ).

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

atmosferycznych  ku  temu nie  sprzyjających  (deszcz,  mocny  wiatr,  zbyt  wysoka i

niska temperatura, burza, itp.).

14. Na  terenie  ogrodu  mogą  przebywać  tylko  dzieci,  nauczyciele,  Rodzice  i  osoby

upoważnione do odbioru dzieci.

15. Dzieci  nie  wracają  z  ogrodu  do  szatni  bez  opieki  osoby  dorosłej  (nauczyciel,

pracownik obsługi). 

16. Dzieci chcące skorzystać z toalety wchodzą do sali grupy I lub II tylko przez otwarte

okno balkonowe w szatni  za wyłączną zgodą nauczyciela,  pod opieką pracownika

obsługi. 

17. Podczas  zabaw  w  ogrodzie  przedszkolnym  dzieci  przebywają  tylko  w  miejscach

widocznych dla nauczyciela. Nauczyciele dbają o to i zwracają na to  uwagę. 

18. W wyjątkowych sytuacjach  (np.  pobyt  u  lekarza)  rodzic,  który  przyprowadza  lub

odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego,  ma obowiązek osobiście przyprowadzić

dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.

19. Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z

dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.

20. Rodzice  mają  obowiązek  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  ustalonych  w

placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie

uwagi na sposób zachowania się dziecka (nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie

roślin ogrodowych i kwiatów).

21. Każdy  pracownik  przedszkola  jest  zobowiązany  do  zwrócenia  uwagi  i

zareagowania  w  przypadku  niewłaściwego  zachowania  się  dziecka  lub

przebywania  dziecka  na  terenie  niedozwolonym  oraz  do  poinformowania

nauczyciela o zaistniałej sytuacji.



22. W  razie  wypadku  nauczyciel  w  pierwszej  kolejności  udziela  pomocy  dziecku

poszkodowanemu,  po  czym powiadamia  Dyrektora  Przedszkola  lub  w  przypadku

jego nieobecności  nauczyciela  zastępującego dyrektora.  Jeśli  jest  taka konieczność

natychmiast  wzywa  pogotowie  ratunkowe i  informuje  o  tym fakcie  rodziców

dziecka.

23. Podczas  nieobecności  dzieci  w  Przedszkolu,  piaskownica  jest  zabezpieczona

plandeką przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.

24. Wszelkie   stateczne  urządzenia  do  zabaw  zostały  zamontowane  zgodnie  z

procedurami  określonym  przez  producentów.  Plac  zabaw  pod  względem

bezpieczeństwa jest kontrolowany (protokół)  po zimie oraz przerwie wakacyjnej. 

25. Po  każdym  pobycie  na  placu  zabaw,  należy  uporządkować  wszystkie  przenośne

zabawki, gromadząc je w miejscu do tego przeznaczonym.

26. Każdy  pobyt  w  ogrodzie  przedszkolnym  jest  związany  z  ogromną

odpowiedzialnością  osób  sprawujących  nadzór  nad  bezpieczeństwem  dzieci

powierzonych  ich  opiece. Dlatego  też,  osoby  te  powinny  dołożyć  wszelkiej

staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte

w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie

pełnego  bezpieczeństwa  dzieci  przebywających  na  terenie  przedszkolnego  placu

zabaw. 

27. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapewnienia      dzieciom jak  

najbardziej bezpiecznych warunków przebywania dzieci  na terenie placówki i

poza nią. 


