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

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska 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 w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są 

określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.  

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. Za poczucie bezpieczeństwa odpowiada nauczyciel.  

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

a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska  

o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.  

5. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej 

zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.  

6. 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  

i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest 

dla nauczyciela obowiązujące. 

7. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. 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 (przez nauczyciela lub dyrektora) pracownika 

przedszkola.  

8. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci 

lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystaniu z urządzeń terenowych 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania  

z tego sprzętu. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola (budynku). 

10. Dzieci korzystają z łazienki przy sali (i poza salą) według wprowadzonych przez nauczycieli 

zasad np. zgłaszanie wyjścia do łazienki. 

11. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być 

skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być 

konsekwencje jego nieuwagi.  

12. 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, 

odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.  

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

wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia  

z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Nauczyciel zapoznaje rodziców z ustalonym 

kodeksem obowiązującym w danej grupie.  

 



14. 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.  

15. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się 

parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim.  

16. Dzieci poruszają się po budynki tylko i wyłącznie pod opieką pracownika przedszkola. 

17. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają pod opieką nauczyciela pomocy 

nauczyciela (3-latki), woźnej oddziałowej. 

18. Ubiór dziecka oraz obuwie powinny być wygodne, praktyczne i bezpieczne. Odzież nie 

powinna zawierać ostrych metalowych dodatków stanowiących zagrożenie dla innych. 

19. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym  

w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.  

20. 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 oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.  

21. Codziennie rano pracownik do prac ciężkich ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia 

ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 

Powyższy pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie 

tego obowiązku.  

22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają  

z terenu kolumną parami prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych  

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące  

w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie parami, czyli przeliczyć.  

23. Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Obowiązkiem nauczycieli 

jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną  

w oświadczeniu.  

24. Obowiązkowe wietrznie sal odbywa się pod nieobecność dzieci. W okresie grzewczym może 

być otwarte jedno okno, po jednej stronie sali, tak by nie powodowało przeciągów.  

25. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia winna panować temperatura co najmniej 

18 stopni. 

26. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.   

 

 

 

 

 

 

Procedura zostaje wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2015 Dyrektora Samorządowego 

Przedszkola Nr 36 w Krakowie z dnia  08.09.2015r. 

 

 

 


