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ZAPEWNIENIE DZIECIOM 
BEZPIECZEŃSTWA 
"GNIAZDKO" NIEPUBLICZNE EKOLOGICZNE 
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W RAJSKU 
 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU 

 

 

Podstawa prawna: 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 

624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606,z 

2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.);  

o Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69); 

o Statut Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego „Gniazdko” 

 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu                  w 

placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

2. Wejście do przedszkola powinno być zabezpieczone (zamknięte). 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. Za zdrowie, życie i pełne bezpieczeństwo dzieci odpowiada 

cały personel przedszkola. 

4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim 

spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność 
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dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem 

wszelkich jego działań.  

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. W żadnym momencie dnia dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego 

upoważnionych. 

6. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu, od pierwszych dni września uczy się dzieci lub 

przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.  

7. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30  przez rodziców/opiekunów 

prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do 

sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice/opiekunowie 

prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela 

do godz.  16.30  

8. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć 

zagrożenie.  

9. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na 

bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek. 

10.  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie 

ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie 

zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

11. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, 

systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad 

zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i 

ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie. 

12. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia 

lub ich wyposażenie zagrażają bezpieczeństwu. 

13. Nauczyciel odnotowuje obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu. 

14. W razie pojawienia się zagrożenia nauczyciel niezwłocznie przerywa zajęcia                       i 

wyprowadza dzieci z sali. 

15. Wszystkie sale i pomieszczenia kuchenne wyposażone są w apteczki zaopatrzone                

w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej pomocy. 

16. Stopień trudności i intensywność ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności 

fizycznej. 

17. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, 

o czym należy niezwłocznie poinformować rodziców (prawnych opiekunów). 

18. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci. 

19. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami. 

20. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, a następnie sprowadza fachową pomoc 

medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 
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21. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na 

wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą 
opieką nauczyciela. 

22. Jeżeli w czasie pobytu w ogrodzie dziecko musi skorzystać z toalety, nauczyciel ( pomoc 

nauczyciela) odprowadza dziecko do budynku. 

23. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od 

rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z 

nauczycielem mającym je pod opieką. 
24. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać instrukcji udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, instrukcji BHP oraz procedur obowiązujących w przedszkolu. 


