
PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 71 „CHATKA MAŁEGO SKRZATKA” 

WE WROCŁAWIU 

 

Podstawa prawna: 

  

¶ RozporzŃdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeŒstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoğach i plac·wkach    

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z p·Ŧn. zm.) 

 

Cel procedury: 

 

Procedura okreŜla zasady korzystania z placu zabaw w celu zapewnienia 

bezpieczeŒstwa wychowank·w. 

 

Adresaci: 

 

 Wszyscy pracownicy przedszkola. 

 

 

 

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

dla wychowanków w/w przedszkola. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejŜciowa i brama wjazdowa powinny 
byĺ zamkniňte. Odpowiedzialni za to sŃ pracownicy przedszkola. 

3. Teren placu zabaw oraz znajdujŃce siň na nim urzŃdzenia  jest codziennie sprawdzany 

przed wyjŜciem dzieci przez konserwatora. 

4. JeŨeli konserwator stwierdzi nieprawidğowoŜci niezwğocznie przystňpuje do ich 
usuniňcia. 

5. W razie stwierdzenia nieprawidğowoŜci, nauczyciel nie powinien wyprowadzaĺ dzieci 

na plac zabaw oraz niezwğocznie dokonaĺ wpisu do rejestru zdarzeŒ zagraŨajŃcych 

bezpieczeŒstwu. 

6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajňcia i zabawy odbywajŃ siň na 

wyznaczonym terenie z uŨyciem sprzňtu dostosowanym do potrzeb i moŨliwoŜci 

dzieci . 

7. Za bezpieczeŒstwo wychowank·w podczas zajňĺ na placu zabaw odpowiadajŃ 
nauczyciele i pracownicy przedszkola. 

8. Nie wolno ani na chwilň pozostawiaĺ wychowank·w na placu zabaw bez opieki 
nauczyciela lub osoby dorosğej bňdŃcej pracownikiem plac·wki. 

9. Podczas niekt·rych zabaw naleŨy asekurowaĺ wychowank·w przed upadkiem lub 
uderzeniem o twarde przedmioty. 

10. Na plac zabaw moŨe byĺ wynoszony sprzňt sportowy oraz zabawki, za kt·re 
odpowiada nauczyciel. 

11. Dziağania organizowane na placu zabaw powinny byĺ prowadzone z zastosowaniem 

metod i form oraz pomocy zapewniajŃcych bezpieczeŒstwo wychowankom. 

12. Z urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň na terenie placu zabaw naleŨy korzystaĺ zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 



13. Nauczyciel powinien sprawdziĺ, czy dzieci sŃ ubrane stosownie do pogody (np. czy 

majŃ odpowiednie nakrycia gğowy). 

14. W gorŃce dni nauczyciele dbajŃ, aby dzieci miağy zapewnionŃ wodň do picia. 

15. W przypadku zaistnienia wypadku obowiŃzuje procedura postňpowania w przypadku 

powstania wypadku. 

 

 


