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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 81 ,,BRZOSKWINIOWY RAJ” 

W BIAŁYMSTOKU 

 

 

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.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U. z 2018 r. ,poz. 1055 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r.) 

 Ustawa Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 996,1000 i 1290) 

 

 

Cel regulaminu 

 

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 regulaminu 

 

Regulamin dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz 

podczas spacerów 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 . 

3. Woźny: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie 

przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić 

się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi mieć 

świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku. 

4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników 

przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym i w czasie 

spacerów.  
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Sposób prezentacji regulaminu 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującym w placówce regulaminie na zebraniu 

organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Udostępnienie regulaminu w segregatorze ph. ,,Dokumenty przedszkola” na półce przy 

kancelarii.  

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią regulaminu. 

 

Tryb dokonywania zmian w regulaminie 

 

1. Wszelkich zmian w opracowanym regulaminie może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również 

rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Opis regulaminu 

 

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy 

się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się 

normy i zasady korzystania z tego sprzętu.  

2. Codziennie rano woźny ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i 

nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi mieć 

świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.  

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w 

jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi 

podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.  

4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają 

z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych 

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w 

danym dniu w jego grupie są obecne.  

5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł 

na miejsce pobytu grupy. 

6. Zostaje wprowadzony bezwzględny obowiązek rejestrowania wszystkich wyjść 

grupowych, które nie są wycieczkami ( wzór rejestru wyjść grupowych został określony w 

załączniku nr 1 w rozporządzeniu). 

7. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie: 

 

1) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego, 

2) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami 

bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego, 

3) z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem zwracając uwagę na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, 
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4) jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem 

do sali. 

 

8. O zniszczeniu zieleni i o wszystkich wadach urządzeń na placu zabaw należy niezwłocznie 

powiadomić dyrektora bądź wicedyrektora placówki i nie użytkować ich do czasu naprawy.  

 

9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw 

zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce. 

 

10. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel: 

 

1) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe, 

2) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci, 

3) idzie zawsze od strony ulicy, 

4) dostosowuje trasę do możliwości dzieci, 

5) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer , w trakcie i 

po powrocie ze spaceru. 

 

 

 Niniejszy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 6/2019  

z dnia 12.02.2019r. z mocą obowiązywania od 12.02.2019r. 

 

 

 


