
Załącznik nr.2 do Regulaminu Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu nr 159 w Warszawie 

 

PROCEDURA 

DOTYCZĄCA PRZEBYWANIA DZIECI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM 

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 159 W WARSZAWIE 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604),  

• Statut Przedszkola nr 159 w Warszawie.  

 

1. Przed wyjściem grup przedszkolnych na teren ogrodu przedszkolnego oraz na koniec dnia 

przedszkolnego dozorca lub inny oddelegowany do tego celu pracownik obsługi sprawdza teren 

i likwiduje ewentualne zagrożenia. W razie potrzeby powiadamia dyrektora przedszkola i 

nauczycieli o tym zagrożeniu.  

2. Przez cały czas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego zamknięta powinna być 

brama wjazdowa oraz bramka wejściowa na teren przedszkola.  

3. Rodzic oraz nauczyciel dbają o dostosowanie ubioru dziecka, odpowiedniego do pory roku i 

panującej temperatury.  

4. Nauczyciel nie organizuje wyjść z dziećmi na teren ogrodu przedszkolnego w warunkach 

atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, burza, zbyt niska lub bardzo 

wysoka temperatura).  

5. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie 

głowy, przebywać w zacienieniu oraz mieć umożliwiony dostęp do wody pitnej.  

6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje 

nauczyciel danej grupy.  

7. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego.  

8. Przed każdym wyjściem z budynku przedszkola nauczyciel ma obowiązek przeliczenia stanu 

grupy.  

9. Każdorazowo nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego 

przebywania na świeżym powietrzu 

 



10. Dzieci mogą korzystać z urządzeń ogrodowych zgodnie z przyjętymi zasadami 

bezpieczeństwa tj. :  

• Trampolina ziemna przeznaczona jest dla maksymalnie 2 dzieci.  

• Lokomotywa z wagonikiem przeznaczona jest dla wszystkich dzieci. Jednocześnie 

zabrania się dzieciom wchodzenia na rurę stanowiącą element konstrukcyjny 

lokomotywy.  

• Z huśtawki ogrodowej zwanej „bocianim gniazdem” może korzystać w jednym czasie 

maksymalnie 3 dzieci. Należy omówić z dziećmi zasady bezpiecznego wchodzenia i 

schodzenia z urządzenia.  

• Huśtawka równoważna przeznaczona jest dla 2 dzieci i może być wykorzystywana 

jedynie do bujania góra - dół.  

• Z linowej piramidy do wspinania w jednym czasie może korzystać 4 dzieci.  

• Z urządzeń na wysokości ze zjeżdżalniami i kołyszącym się mostem dzieci mogą 

korzystać pod bezpośrednim nadzorem dorosłych. Zakazane jest wchodzenie po 

zjeżdżalni, jak i zeskakiwanie z urządzenia.  

11. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej 

się na terenie ogrodu przedszkolnego (wyjście do toalety i powrót musi zostać zgłoszony 

nauczycielowi).  

12. Dziecko może zostać odebrane z terenu przedszkolnego wówczas, gdy rodzic bądź osoba 

upoważniona zgłosi nauczycielowi chęć odebranie dziecka.  

13. Po odebraniu dziecka rodzic nie może przebywać na terenie placu zabaw, nawet, gdy nie 

ma na nim dzieci.  

14. Powrót do budynku przedszkola odbywa się po sprawdzeniu liczby dzieci.  

15. Grupa przedszkolna przebywająca na terenie placu zabaw jest odpowiedzialna za 

pozostawienie porządku tj. odłożenie zabawek ogrodowych na wyznaczone miejsca.  
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