
Procedura korzystania z sali zajęć, sali gimnastycznej,  
placu zabaw, boiska sportowego  

podczas prowadzenia zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych 
 

1. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe prowadzone są: w sali 

gimnastycznej, w salach zajęć, na przedszkolnym placu zabaw, w przypadku 

filii przedszkola – na szkolnym boisku sportowym. 

2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym przedszkola. Opiekę 

nad nimi w czasie zajęć sprawują nauczyciele. 

3. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych 

odpowiada nauczyciel. 

4. Nauczyciel przystępujący do prowadzenia zajęć ma obowiązek sprawdzić, czy 

miejsce zabaw/ ćwiczeń, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci. 

5. Jeżeli sala gimnastyczna/ sala zajęć/ plac zabaw/ boisko sportowe nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

nieprawidłowości dyrektorowi. 

6. Wadliwy sprzęt do zabaw/ ćwiczeń winien być usunięty z sali, a na placu 

zabaw/ boisku sportowym – do czasu naprawy lub usunięcia – tak 

zabezpieczony, by uniemożliwić korzystanie z niego dzieciom. 

7. Każdy nauczyciel podczas pobytu dzieci w sali zajęć/ sali gimnastycznej/ placu 

zabaw/ boisku sportowym jest odpowiedzialny za ład i porządek. Rozrzucony 

sprzęt do ćwiczeń, rozrzucone zabawki zagrażają bezpieczeństwu dzieci. 

8. W czasie ćwiczeń nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci; nauczyciel 

zobowiązany jest w szczególności: 

1) dokładnie wyjaśnić dzieciom  zasady zabawy ruchowej/ ćwiczeń 

gimnastycznych; 

2) dostosować ćwiczenia do możliwości fizycznych dzieci – w razie potrzeby 

odpowiednio dzieci asekurować; 

3) zapewnić każdemu dziecku odpowiednią (bezpieczną) przestrzeń do 

zabawy/ ćwiczeń. 

9. Ćwiczenia muszą być tak dobrane, aby pobudzić do pracy wszystkie partie 

mięśniowe z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wynikających z realizacji 

zadania głównego prowadzonego zajęcia ruchowego/ zabawy ruchowej. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do wyłączenia z zajęć/ zabaw ruchowych lub ich 

części te dzieci, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie 

gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa. 

11. W razie konieczności podczas zabaw ruchowych/ ćwiczeń gimnastycznych 

nauczyciela powinna wspomagać opiekunka przedszkolna. 

NAUCZYCIEL NIE MOŻE POZOSTAWIĆ DZIECI SAMYCH  

BEZ ŻADNEJ OPIEKI !!! 

Pozostawienie dzieci pod opieką innego nauczyciela/ opiekunki przedszkolnej nie 

zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci. 

 

 


