
Załącznik nr 1 

 Do zarządzenia nr 14/2022 

Dyrektora Przedszkola w Brzostku 

 

Procedura bezpieczeństwa pobytu na placu zabaw, spacerów i wycieczek 

organizowanych poza teren Przedszkola w Brzostku. 

 

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 (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 z późn. zm.). 

 

Cel procedury 

 

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw 

i korzystania ze sprzętu na placu zabaw, określenie norm i zasad korzystania z urządzeń 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w czasie spacerów i wycieczek. 

 

Zakres procedury 

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu na placu zabaw oraz podczas 

spacerów i wycieczek poza teren placówki.  

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

 

1. Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były 

zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego. 

2. Personel pomocniczy przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach 

dzieci w ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci podczas organizowanych spacerów i wycieczek. 

3. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela 

i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, 

w czasie spacerów i wycieczek. 

 

 

Sposób prezentacji procedur 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

 



Opis procedury: 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na placu zabaw odpowiada nauczyciel                    

i opiekunowie grupy. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, wyjść poza teren przedszkola – 

zapisy w dzienniku zajęć przedszkola. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel przypomina dzieciom zasady 

dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, bezpiecznego 

korzystania z urządzeń, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej                 

o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku 

zgłaszania się na zbiórkę itp. 

4. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali, wyjściem z budynku 

przedszkola, wejściem na plac zabaw oraz przed wyjściem z placu zabaw, wejściem 

do budynku przedszkola, wejściem do sali.  

5. Nauczyciel i pracownik obsługi przed wyjściem z przedszkola obowiązkowo 

sprawdzają czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły potrzebne części 

garderoby. 

6. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na plac zabaw kolumną pod opieką 

nauczyciela oraz pracownika obsługi (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, woźny, 

sprzątaczka). Niedopuszczalne jest, aby dzieci były pod opieką tylko jednej osoby. 

7. Codziennie przed wejściem dzieci na plac zabaw woźny ma obowiązek sprawdzić, czy 

na terenie placu zabaw nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci i innych 

użytkowników.  

8. Nauczyciel każdorazowo przed wejściem na plac zabaw ma obowiązek sprawdzić czy 

teren jest bezpieczny. O wszelkich zauważonych usterkach należy niezwłocznie 

powiadomić woźnego lub dyrektora. 

9. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw musi być zamknięta bramka wejściowa. Po 

wejściu/ wyjściu na teren/ z terenu placu zabaw nauczyciel ma obowiązek zamknąć 

bramkę.  

10. Nauczyciel i pozostali opiekunowie powinni być w bezpośrednim kontakcie ze 

swoimi podopiecznymi i przebywać w sposób rozproszony na placu zabaw. 

11. Dzieci wracają do budynku przedszkola kolumna pod nadzorem nauczyciela                      

i pracownika obsługi. Nauczyciel zawsze idzie na czele kolumny. 

12. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu w czasie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, silny wiatr, zbyt niska lub zbyt 

wysoka temperatura, gołoledź, burza, bardzo zła jakość powietrza itp.) 

13. Rodzic/ prawny opiekun odbierający dziecko z placu zabaw ma obowiązek osobiście 

przyjść na plac zabaw i dopilnować pożegnania dziecka z nauczycielem.  

 

1. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel: 

 

a) odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w dzienniku zajęć oraz                  

w rejestrze wyjść grupowych, 

b) zapewnia opiekę jednego dorosłego na 15 dzieci, 



c) idzie zawsze od strony ulicy, na czele kolumny, 

d) dostosowuje trasę do możliwości dzieci, 

e) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed 

powrotem i po powrocie ze spaceru. 

 

2. W przypadku organizowania wycieczki dyrektor przedszkola powołuje spośród 

nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest: 

 

a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody 

rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie 

występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo 

w wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych), 

b) sporządzić program zgodny z regulaminem wycieczki, listę uczestników                           

i opiekunów oraz umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do 

zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej pięć dni przed planowaną wycieczką, 

c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem 

i regulaminem wycieczki, 

d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci, 

e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości 

i zainteresowań dzieci, 

f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy , 

g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby 

dyscyplinować uczestników, 

h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną 

odpowiedzialność za podjęte działania, 

i) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu zdrowia i życia. 

 

3. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup, 

których obowiązkiem jest:  

 

a) znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do 

poleceń kierownika wycieczki, 

b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, 

w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, 

a także tuż po powrocie do przedszkola, 

c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc, 

d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy, 

e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na 

przejazd i przejazdu, 

f) przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach, 

g) zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem 

jazdy. 

 


