
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE,
SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN

ŻŁOBKA

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.). 

Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania Opiekunów w przypadku organizowania zabaw i korzystania 
ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń 
terenowych w ogrodzie żłobkowym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy nadzoru nad Dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie żłobkowym oraz 
podczas spacerów i wycieczek poza teren placówki. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Opiekun: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były zgodne      
z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego. 

2. Personel pomocniczy Żłobka: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach Dzieci w 
ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Dzieci podczas 
organizowanych spacerów i wycieczek. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik ma obowiązek
codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie żłobkowym sprawdzić jego stan oraz 
sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla 
zdrowia i życia Dzieci. Musi on mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie 
tego obowiązku. 

3. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków Opiekuna i Pracowników Żłobka 
podczas organizowania zabaw w ogrodzie żłobkowym, w czasie spacerów i wycieczek. 

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie procedur na stronie internetowej Żłobka.
2. Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi w Placówce procedurami.
3. Umieszczenie dokumentów na tablicy ogłoszeń Żłobka.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedur. 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy Dyrektor 
placówki. 
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 14.06.2018



Opis procedury 
1. Podczas pobytu Dzieci na terenie ogrodu żłobkowego od pierwszych dni uczy się je 
korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy           
i zasady korzystania z tego sprzętu. 

2. Codziennie rano wyznaczony przez Dyrektora Pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy 
urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 
Musi on mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku. 

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia Opiekunów              
w jednym miejscu. Opiekunowie 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 Opiekuna. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę Opiekun 
powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie Dzieci będące w danym dniu w jego grupie      
są obecne. 
5. Z terenu żłobkowego można pozwolić Dziecku odejść dopiero wtedy, gdy Rodzic dotarł na 
miejsce pobytu grupy. 
6. Opiekun w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie: 
a) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego, 
b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego 
użytkowania ogrodu żłobkowego, umieszczonymi na drzwiach wejściowych do ogrodu, 
c) jest zobowiązany sprawdzić liczbę Dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem           
do sali. 

7. W przypadku wyjścia na spacer Opiekun: 
a) odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wyjść, 
b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe
c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 8 Dzieci po ukończeniu pierwszego roku 
życia, poniżej tego wieku najwyżej 5 Dzieci, 
d) idzie zawsze od strony ulicy, 
e) dostosowuje trasę do możliwości Dzieci, 
f)) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem      
i po powrocie ze spaceru. 



Potwierdzenie zapoznania się z: Procedurami bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie, spacerów 
i wycieczek organizowanych poza teren Żłobka.

Lp. Imię i nazwisko Data Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


