
PROCEDURA 

BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU NR 4 W RYBNIKU 

 
 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi 

podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela 

do momentu odbioru z przedszkola. 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz 

rodzice. 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań                      

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad 

dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

 

3. W przedszkolu stosuje się obowiązujące przepisy bhp i p.poż. 

 

4. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim 

spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego 

działań. Nauczyciel musi mieć świadomość, że w przypadku narażenia zdrowia i życia dzieci poniesie 

pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

 

5. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika przedszkola. 

 

6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć. 

 

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. 

W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora 

jest dla nauczyciela zobowiązujące. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci z chwilą przyjścia drugiej 



nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

 

8. W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela do toalety, lub z innej ważnej przyczyny, 

nauczyciel ma obowiązek upoważnić osobę z obsługi do podjęcia opieki nad dziećmi, a swoją 

nieobecność ograniczyć do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej 

nieobecności. 

 

9. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez 

powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez 

cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. 

 

10. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń 

ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać 

ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

 

11. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne 

korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się z innymi. 

 

12. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabawy, 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, odpowiada                 

za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. 

 

13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci             

do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci 

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

 

14. Pobyt na powietrzu nauczyciel organizuje tak , aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.                  

Od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. Ustatla się normy i zasady korzystania  z tego sprzętu. 

 

15. Codziennie rano woźny ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie 

stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 

 

15. Nauczyciele i pracownicy przedszkola którzy zauważą usterki zagrażające dzieciom lub 



pracownikom są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora. Dyrektor 

decyduje co z daną usterką zrobić. 

16. W czasie pobytu na placu zabaw nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi 

dziećmi i przybywać w miejscu największych zagrożeń. 

 

17. Każda wycieczka i spacer muszą być odnotowane w dzienniku zajęć i udokumentowane                   

w rejestrze wyjść grupowych. 

 

18. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek wyjazdowych odbywa się zgodnie                              z 

obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem wycieczek”. 

 

19. W przypadku powstania pożaru w obiekcie, w którym przebywają dzieci należy niezwłocznie 

powiadomić straż o wystąpieniu zagrożenia, zaalarmować obecnych w budynku, następnie 

przeprowadzić ewakuację- zgodnie z instrukcją, korzystając z dróg ewakuacyjnych. Należy otoczyć 

dzieci opieką, udzielić pomocy poszkodowanym oraz – w razie potrzeby- wykorzystać podręczny 

sprzęt gaśniczy. 

 

20. Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez 

opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. 

 

21. W razie wystąpienia wypadku, urazu, złego samopoczucia dziecka należy działać wg ustalonego 

postępowania. 

 

22. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie 

pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacji infekcji, chorób 

skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

 

23. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym fakcie przedszkole. 

 

24. W razie wystąpienia w przedszkolu choroby nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni nie mają 

prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. 

 

25. Pracownicy przedszkola, zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa innych. 



 

26. Pracownicy winni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, 

zawiadomić dyrektora o tym fakcie. 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2019r. 


