
PROCEDURY  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA  DZIECI   

PODCZAS  ICH  POBYTU  W  PRZEDSZKOLU 

 

1. Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi,  dostosowując  

metody  i  sposoby  oddziaływań  do  wieku  dziecka  i  jego  

możliwości  rozwojowych,  potrzeb  środowiska,  z  

uwzględnieniem  istniejących  warunków  lokalowych,  a  w  

szczególności  zapewnia  bezpośrednią  i  stałą  opiekę  nad  

dziećmi  w  czasie  pobytu  w  przedszkolu  oraz  w  trakcie  zajęć  

poza  jego  terenem. 

 Nauczyciel  musi  być  świadomy  odpowiedzialności,  jaka  

spoczywa  na  nim,  za  życie  i  zdrowie  dzieci.  Musi  kłaść  

szczególny  nacisk  na  troskę  o  pełne  bezpieczeństwo  

wychowanków. 

 Dzieci  są  przyprowadzane  do  przedszkola  od  godz.  7.00  

przez  rodziców  bądź  inne  osoby  upoważnione  przez  nich. 

 Dzieci  muszą  być  objęte  ciągłym  dozorem  i  opieką. 

 Wprowadza  się  zasadę,  aby  rodzice  rozebrali  dziecko,  

dopilnowali  czy  dotarło na  dyżur  w  grupie. 

 Punktualnie  od  godz.  7.30  czynne  są  już  wszystkie  

grupy,  dzieci  rozchodzą  się  do  swoich  sal. 

 Dzieciom,  które  już  weszły  na  salę,  nie  wolno  podczas  

dnia  wychodzić  im  z  niej  samowolnie,  bez  pozwolenia  i  

dozoru  np.:  do  szatni  lub  innej  grupy.  Nie  wolno  im  też  

wychodzić  z  budynku  przedszkola  samowolnie.  Dziecko  

przez  cały  czas  powinno  znajdować  się  pod  opieką  

nauczycielki. 
 

2. Podczas  zabaw  dowolnych  w  sali  należy  zwrócić  uwagę  na  

zgodną  zabawę  dzieci,  zgodne  korzystanie  ze  wspólnych  

zabawek  i  dzielenie  się  nimi.  Obserwować  dzieci  podczas  

zabaw,  kierować  zabawą,  ingerować,  gdy  istnieje  konflikt  

między  dziećmi,  gdy  podejmują  zabawy  siłowe,  biegają  po  

sali,  popychają  się  i  przewracają.  Zdarza  się  też,  że  dzieci  

wzajemnie  psują  sobie  wytwory,  budowle,  co  stwarza  

zagrożenie  z  powodu  agresywności  zachowań.  Nauczyciel  

powinien  wdrażać  dzieci  systematycznie  do  zgodnej  zabawy,  

do  przestrzegania  współżycia  z  rówieśnikami,  nie  wolno  

przesiadywać  za  biurkiem,  lecz  należy  uczestniczyć  w  

zabawach  dzieci.  Nie  wolno  zajmować  się  rozmowami  z  

innymi  osobami  podczas  zabaw  dzieci,  ale  swoją  uwagę  

skupić  na  nich.  W  przypadku  niestosowania  się  do  tych  

poleceń  będą  wyciągane  surowe  konsekwencje. 



3. Od  pierwszych  dni  września  podczas  pobytu  dzieci  na  

terenie  przedszkolnym  należy  uczyć  dzieci  korzystania  z  

urządzeń  terenowych  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa.  

Zanim  dzieci  zaczną  się  bawić,  należy  zawsze  sprawdzić,  czy  

urządzenia  są  sprawne  i  nie  ma  żadnego  zagrożenia.  Trzeba  

otaczać  dzieci  nieustanną  opieką  i  nadzorem,  organizować  też  

zabawy  ruchowe,  spacery.  Należy  przestrzegać,  aby  liczba  

dzieci  na  jednym  placu  zabaw  nie  przekraczała  25  osób.  

Należy  zwracać  uwagę,  aby  dzieci  nie  huśtały  się  stojąc  na  

huśtawce  i  schodziły  z  niej  dopiero  wtedy,  gdy  huśtawka  się  

zatrzyma.  Dzieci  powinny  być  zabezpieczone  łańcuszkiem,  aby  

nie  spadły  z  huśtawki  podczas  zabawy.  Nie  wolno  pozwalać  

dzieciom  bawić  się  z  użyciem  kijów  i  patyków.  Jest  to  bardzo  

niebezpieczne.  Podczas  zabaw  nie  wolno  dzieciom  samotnie  

oddalać  się  z  terenu.  Powrót  z  terenu  odbywa  się  kolumną  

prowadzoną  przez  nauczycielkę.  Trzeba  zawsze  sprawdzić,  czy  

wszystkie  dzieci  są  obecne. 
 

4. Podczas  zajęć  obowiązkowych  zawsze  należy  przemyśleć  ich  

organizację,  tok  ćwiczeń  ruchowych,  przebieg  zabawy  pod  

kątem  bezpieczeństwa  dzieci.  Nauczyciel  musi  przewidywać  

ewentualne  zagrożenia  i  przeciwdziałać  im.  Najwięcej  zagrożeń  

występuje  podczas  zajęć  ruchowych,  konstrukcyjnych,  przy  

przemieszczaniu  grupy,  np.:  na  rytmikę  czy  do  szatni,  należy  

ustawić  dzieci  parami  i  przechodzić  stosując  wszelkie  zasady  

bezpieczeństwa. 
 

5. Przed  każdym  wyjściem  z  przedszkola  na  spacery,  

wycieczki  piesze  należy  poinformować  o  tym  dyrekcję  i  

wpisać  się  do  zeszytu  wyjść.  Notatka  musi  zawierać  datę,  

grupę,  liczbę  dzieci,  liczbę  opiekunów,  godzinę  wyjścia  i  

podpis  nauczycielki.  Na  10  dzieci  musi  być  jeden  opiekun,  

chyba,  że  jest  to  spacer  w  pobliżu  przedszkola,  tylko  i  

wyłącznie  w  celach  zdrowotnych,  wtedy  z  grupą  dzieci  

wychodzi  nauczyciel  i  woźna  danego  oddziału,  a  w  przypadku  

dzieci  3 – 4 letnich  i  pomoc  nauczycielki.  Na  czele  kolumny  

zawsze  musi  iść  nauczyciel  z  pierwszą  parą,  drugi  opiekun  na  

końcu  kolumny.  Należy  ściśle  przestrzegać  zasad  

przemieszczania  się  kolumny  przez  ulicę.  Przechodzić  tylko  w  

miejscach  wyznaczonych.  Zatrzymywać  ruch  pojazdów,  aby  

umożliwić  grupie  bezpieczne  przejście.  Maszerować  zawsze  

prawą  stroną  chodnika. 



6. Organizacja  wycieczek  wyjazdowych:  musi  być  zgoda  

rodziców  na  piśmie  na  udział  dziecka  w  wycieczce.  Na  10  

dzieci  -  jeden  opiekun;  przygotować  zawsze  listę  dzieci  i  listę  

opiekunów.  Opiekunowie  powinni  podpisać,  że  biorą  

odpowiedzialność  za  dane  dzieci  podczas  wycieczki. 
 

7. Gdy  organizuje  się  wycieczkę  do  lasu,  parku,  na  łąkę,  
należy  sprawdzić  sprawdzić,  czy teren  jest  bezpieczny.  Nigdy  

nie  wolno  puszczać  dzieci  na  żywioł,  ponieważ  gdzieś  może  

być  dół,  odkryta  studnia,  zwierzę  chore  na  wściekliznę,  nasyp  

z  piasku  itp.  Nieustannie  każdy  opiekun  czuwa  nad  dziećmi,  

ani  na  chwilę  nie  spuszcza  ich  z  oczu.  Przed  każdym  

przemieszczaniem  się  wycieczki  trzeba  sprawdzić  liczbę  dzieci,  

również  przed  wejściem  do  autokaru.  Może  się  zdarzyć,  że  

dziecko  schowa  się  za  autokar  dla  zabawy,  a  skutki  mogą  być  

tragiczne.  W  autokarze  dzieci  powinny  siedzieć,  nie  mogą  

wstawać,  ani  chodzić.  Opiekun  ma  obowiązek  czuwać,  czy  

jego  podopieczni  czują  się  dobrze,  czy  nie  jest  im  zimno  lub  

za  gorąco.  Gdy  autokar  podjeżdża  pod  przedszkole,  wszystkie  

dzieci  należy  wprowadzić  na  teren  przedszkola  i  dopiero  

wtedy  rodzice  mogą  je  odebrać  (nie  z  ulicy). 
 

8. Odbiór  dzieci  z przedszkola  -  wyłącznie  przez  

rodziców/opiekunów  prawnych  lub  inne  osoby  upoważnione  

przez  nich.  Nauczyciel  musi  wiedzieć,  kto  odbiera  dziecko  z  

przedszkola.  Z  terenu  przedszkolnego  pozwalamy  dziecku  

odejść  dopiero  wtedy,  gdy  rodzic/opiekun  prawny  dotarł  na  

miejsce  pobytu  grupy. 
 

9. Nauczycielki  mają  wyznaczone  godziny  pracy  z  dziećmi.   

Ich  obowiązkiem  jest  punktualne  przychodzenie  do  pracy,  

wręcz  niedopuszczalne  są  poranne  spóźnienia.  Nie  wolno  

nauczycielce  odejść  z  grupy,  gdy  nie  ma  jeszcze  zmienniczki.  

Nauczycielka  jest  zobowiązana  zgłosić  dyrekcji  spóźnienie  i  

wytłumaczyć  się  z  niego. 

 Nie  wolno  podczas  pracy  z  dziećmi  zostawiać  grupy  ani  

na  chwilę  samej.  Gdy  nauczycielka  musi  wyjść  do  telefonu,  

W.C.  powinna  upoważnić  osobę  z  obsługi  grupy  do  objęcia  

dzieci  opieką,  a  swoją  nieobecność  ograniczyć  do  minimum.  

Nauczycielka  musi  mieć  wyobraźnię,  przewidywać  skutki  

swoich  ewentualnych  działań,  jak  też  zachowań  dzieci. 

 



10. W  razie  wystąpienia  wypadku  dziecka  na  terenie  

przedszkola  lub  poza  nim  nauczyciel  jest  obowiązany  

natychmiast  powiadomić  dyrektora,  a  ten  pracownika  BHP,  

oraz: 

   -  zapewnić  udzielenie  pierwszej  pomocy, 

   -  zawiadomić  opiekunów, 

   -  zawsze  podjąć  działanie  powypadkowe  w  stosunku  do    

każdego zgłoszonego  wypadku  z  uszkodzeniem  ciała, 

   -  zawsze  wysłuchać  świadków  wypadku  i  sporządzić  protokół, 

   -  podjąć  środki  zapobiegawcze  (w  stosunku  do  dzieci  i  

nauczycieli), 

   -  gdy  wypadek  jest  ciężki,  zawsze  powiadomić  prokuraturę,  

kuratorium  oświaty,  organ  prowadzący. 

 

 Dyrektor  jest  zobowiązany  prowadzić  statystykę  

powypadkową. 

     
   


