
Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu – procedura 

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 placówce oraz w trakcie 

zajęć poza terenem. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod 

względem fizycznym jak i psychicznym; za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada 

nauczyciel. 

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

nim spoczywa.  Troska o pełne bezpieczeństwo powinna być priorytetem wszelkich 

jego działań.  

4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.  

5. Dzieci są przyprowadzone do przedszkola przez rodziców bądź inne osoby 

upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania 

i odbierania dziecka z przedszkola. 

6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione ( pisemne upoważnienie powinno być złożone na 

początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).   

7. 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 pod opieką nauczyciela 

lub upoważnionego pracownika przedszkola.  

8. Podczas zabaw dowolnych w Sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę 

dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi. 

9. Podczas pobytu na terenie przedszkolnym uczy się dzieci korzystania z urządzeń 

terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady 

korzystania z tego sprzętu. 

10. Na pracownikach przedszkola spoczywa obowiązek codziennej kontroli czy 

urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i 

życia dzieci. 

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

terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela.  


