PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŻŁOBKU
W STRZELCACH OPOLSKICH
III

BEZPIECZEŃSTWO ZABAW W OGRODZIE I SPACERÓW
Procedura organizowania zabaw, korzystania ze sprzętu w ogrodzie oraz spacerów poza teren
placówki

Podstawa prawna:
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach
Cel procedury:
Określenie sposobu postępowania opiekunów w przypadku organizowania zabaw
i korzystania ze sprzętu w ogrodzie żłobka oraz określenie norm i zasad korzystania
z urządzeń tam znajdujących się, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury:
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz
podczas spacerów poza teren placówki.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
 Opiekunki: mają obowiązek dopilnować, aby zabawy przez nie organizowane były
zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu.
 Personel pomocniczy żłobka: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci
w ogrodzie i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas
organizowanych spacerów.
 Konserwator: ma obowiązek codziennie rano sprawdzić stan oraz sprawność
urządzeń ogrodowych, by upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla

zdrowia i życia dzieci. Pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności za
należyte wykonywanie tego obowiązku.
 Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków opiekunów i pracowników
żłobka podczas organizowania zabaw w ogrodzie i w czasie spacerów.

Opis procedury:
1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu żłobka,

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 pracownik zatrudniony na stanowisku konserwator ma obowiązek
sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla
zdrowia i życia dzieci. Pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte
wykonywanie tego obowiązku.
3. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu, zakazuje się wykonywania jakichkolwiek prac
porządkowych lub konserwatorskich.
4. Teren ogrodu, w czasie zabaw dzieci, powinien być zamknięty.
5. W czasie pobytu w ogrodzie opiekunki powinny być w bezpośrednim kontakcie ze
swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
6. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez opiekunkę. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę
opiekunka powinna każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu
w jej grupie są obecne.
7. Rodzice/opiekunowie nie mogą odbierać dzieci bezpośrednio z terenu ogrodu.
8. W przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
a) dzieci wraz z opiekunami wychodzą do ogrodu, po uprzednim sprawdzeniu przez
personel żłobka, stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
b) opiekunki przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa,
c) opiekunki są zobowiązane sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed
powrotem do sali,
d) pobyt dzieci w ogrodzie żłobka dopuszczalny jest tylko w przypadku odpowiednich
warunków atmosferycznych. Należy wówczas uwzględnić zwłaszcza temperaturę

powietrza. Przebywanie dzieci w ogrodzie podczas opadów atmosferycznych, burzy
jest zabronione.
e) w celu zwiększenia bezpieczeństwa zabawy, opiekunki mogą wyznaczyć dzieciom
granice rejonu przeznaczonego do zabawy oraz określić, z których urządzeń i w jaki
sposób dzieci mogą z nich korzystać,
f) opiekunowie poszczególnych grup dzieci, nadzorują zabawę w swoich rejonach.
Niedopuszczalne jest zbieranie się opiekunów w jednym miejscu,
g) należy natychmiast eliminować nieodpowiednie zachowania dzieci, stwarzające
zagrożenie wypadkiem,
h) po powrocie do sali zajęć należy ponownie sprawdzić stan osobowy dzieci,
i) w każdym przypadku doznania przez dziecko urazu, lub użądlenia przez owady,
względnie oparzenia słonecznego, należy przede wszystkim udzielić dziecku I
pomocy a następnie postępować stosownie do ustaleń zawartych w procedurach
postępowania, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem
dziecka.
9. W przypadku wyjścia na spacer opiekun grupy:
a) odnotowuje wyjście z grupą w zeszycie wyjść poza teren żłobka,
b) formuje grupę zgodnie z wybraną formą spaceru (ustawia dzieci w kolumnie stosując
„węża” spacerowego lub podczas korzystania z wózków spacerowych dodatkowo
zabezpiecza dzieci szelkami bezpieczeństwa),
c) zapewnia właściwą liczbę opiekunów, stosownie do ilości dzieci (1 opiekun na
8 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.
10. W przypadku organizowania innych niż spacer form zabaw w terenie np. piknik, zabawy
ruchowe, opiekun grupy zobowiązany jest zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

