
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas wychodzenia z przedszkola        
na plac przedszkolny, w czasie pobytu na placu,  powrotu dzieci  z placu przedszkolnego     

do budynku przedszkola oraz w czasie przejmowania przez rodziców (prawnych opiekunów 
lub osób upoważnionych ) opieki nad dzieckiem poza przedszkolem obowiązująca                

w Przedszkolu 192 Wesoły Pędzelek przy ul Dionizosa 12. 
 

Cel procedury: 
Procedura ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w drodze dzieci na plac zabaw, w 
trakcie pobytu dzieci na placu zabaw oraz w drodze powrotnej do przedszkola 
 
Zakres procedury: 
Procedura dotyczy postępowania w trakcie drogi, pobytu na placu zabaw oraz powrotu z niego. 
 
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności: 
Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny na placu zabaw; zapewnia 
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza 
protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy;  
Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz poza 
budynkiem, a także do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; 
zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają 
wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, 
zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego 
i wewnętrznego. Sprawdzają stan bezpieczeństwa i higieny na placu zabaw przed i podczas 
każdorazowego przebywania na nim. 
Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z 
powierzonym stanowiskiem oraz pomagają nauczycielom w zapewnieniu dzieciom 
bezpieczeństwa, a także w nadzorze nad dziećmi. 
Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia 
bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z 
dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.  

 
OPIS POSTĘPOWANIA 
1. Codziennym obowiązkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów jest 

codzienna poranna kontrola placu zabaw w tym sprzątanie terenu oraz konserwacja stanu 
technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.  

2. Wszelkie zauważone usterki sprzętu ogrodowego konserwator bądź nauczyciel lub inny pracownik 
przedszkola zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi, a w przypadku nieobecności dyrektora, 
wicedyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu, który podejmuje decyzję o wyłączeniu bądź 
nie danego zestawu z użytkowania. 

3. W przypadku, gdy zauważona usterka zagraża bezpośredniemu bezpieczeństwu dzieci, pracownik 
zobowiązany jest do natychmiastowej interwencji poprzez oddzielenie tego miejsca od miejsca 
użytkowania przez dzieci., a jeśli takiej możliwości nie ma do niekorzystania z placu zabaw. 

4. Nauczyciel przed wyjściem z sali dydaktycznej sprawdza obecność dzieci.  
5. Nauczyciel sprawdza liczbę dzieci przed opuszczeniem przedszkola. 
6. Do ogrodu przedszkolnego dzieci idą w zwartej kolumnie w parach, bądź dzieci młodsze w 

pociągu. Kolumnę prowadzi nauczyciel, na końcu z ostatnią parą idzie pomoc nauczyciela bądź 
woźna.  

7. Pierwsza i ostatnia para dzieci wyposażona jest w kamizelki odblaskowe. 



8. Przez możliwie długi odcinek drogi dzieci poruszają się po tarasie okalającym budynek, w którym 
mieści się przedszkole. 

9. Podczas przejścia wewnętrzną drogą osiedlową nauczyciel prowadzący kolumnę zwraca 
szczególną uwagę na samochody (zarówno poruszające się po ulicy jak również parkujące, czy nie 
zamierzają wyjechać z miejsc parkingowych i wyjeżdżające z podziemnego garażu). W przypadku 
samochodu zbliżającego się do grupy dzieci kolumna zatrzymuje się przy krawężniku ulicy.  

10. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do: 

 przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.  

 przypominania dzieciom zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, korzystania ze 
sprzętów terenowych 

 egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z budynku przedszkola w ustalony sposób 
(np. w parach lub w pociąg) 

11. Po odprowadzeniu grupy na plac zabaw woźna wraca do budynku, następnie, w ustalonym czasie,  
przychodzi po grupę i wspólnie wszyscy opuszczają plac zabaw. Woźna przychodzi na plac zabaw 
każdorazowo, po otrzymaniu informacji telefonicznej od nauczyciela. 

12. Podczas przebywania dzieci na placu zabaw furtka wejściowa jest zamknięta, a  klucz wyjęty z 
zamka i zabezpieczony przed dziećmi. 

13. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie całego pobytu 
na placu zabaw mają obowiązek : 

 czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, cała uwaga powinna być skupiona na dzieciach. 

 organizowania oraz kontrolowania zabaw dziecięcych zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 
terenowego  

14. Przy każdym urządzeniu ogrodowym musi znajdować się osoba dorosła, która czuwa nad 
bezpieczeństwem wszystkich dzieci bawiących się na danym urządzeniu. Dzieci mogą korzystać 
tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje nauczyciel lub pomoc 
nauczyciela. 

15. W okresie wysokich temperatur, w celu zapewnienia picia dzieciom, na plac zabaw zabierana jest 
woda oraz jednorazowe kubeczki. 
16. Jeżeli dziecko sygnalizuje potrzebę skorzystania z toalety, pomoc nauczyciela idzie z dzieckiem 
(także z dzieckiem z innej grupy) do przedszkola, a następnie wraca na plac zabaw. Jednorazowo pod 
opieką pomocy nauczyciela w drodze do przedszkola i z powrotem może przebywać maksymalnie 
dwoje dzieci. 
17. Jeżeli wśród grup dzieci przebywających w ogrodzie przedszkolnym nie ma pomocy nauczyciela, 
nauczyciel powiadamia telefonicznie woźną o konieczności przyjścia po dziecko na plac zabaw. 
18. Po odebraniu dziecka przez rodziców z placu zabaw odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 
przejmuje rodzic, opiekun, lub osoba pełnoletnia upoważniona do odbioru dziecka z chwilą 
przywitania się z nauczycielem.  
19. Po odebraniu dziecka osoby te powinny niezwłocznie opuścić plac zabaw 
20. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabawy, zajęcia 
sportowe, prace badawcze, zabawę swobodną. 
21. Po każdym pobycie na placu zabaw nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki, 
sprzęt, gromadząc go w wyznaczonym miejscu 
22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Z placu zabaw dzieci 
wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Kolumnę zamyka pomoc nauczyciela lub woźna. 
Przed opuszczeniem placu zabaw nauczyciel sprawdza liczbę dzieci.  
23. W przypadku oddalenia się dziecka z przedszkola lub z placu zabaw nauczyciel niezwłocznie 
zawiadamia dyrektora przedszkola. Następnie dyrektor (w przypadku jego nieobecności nauczyciel)  
powiadamia: 

 rodziców (prawnych opiekunów) 

 policję 

 organ prowadzący 



 organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
 
24. Nauczyciel przekazuje grupę pod opiekę innego nauczyciela lub upoważnionego pracownika 
przedszkola, a sam w miarę możliwości podejmuje działania związane z odszukaniem dziecka w 
najbliższym otoczeniu przedszkola. Do pomocy może wykorzystać innych pracowników przedszkola.  
 


