BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu
•
•
•
•

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz.
483 – art. 72 ).
Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze
zmianami).
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 ).

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 jej terenem.
2.
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.
3.
Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie, życie dzieci, a w przypadku ich
narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
4.
Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
5.
Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, P.pż, które są określone
w instrukcji p.poż.
6.
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców, bądź inne osoby
upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i
odbierania dziecka z przedszkola.
7.
Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych
nawet na sekundę.
8.
W przedszkolu są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie,
aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
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9.
Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez
pozwolenia i dozoru.
Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas
powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora
pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.
10.
Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci,
zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
11.
Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie
ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw
dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za
stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
12.
Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci
systematycznie do zgodnej 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.
13.
Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci
korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i
zasady korzystania z tego sprzętu.
14.
Codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie
stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.
15.
Nauczyciel, idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego
czy na wycieczkę, spacer itp., w sali przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego
przez siebie pracownika.
Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w
szatni razem z dziećmi.
16.
Nauczycielka, wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, zobowiązana jest sprawdzić
furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.
17.
Nauczycielka powinna być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w
miejscach największych zagrożeń.
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18.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką, pomoc
nauczyciela lub woźna oddziałowa.
19.
Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu
kolumną 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.
20.
Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie tok ćwiczeń
ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać
ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
21.
Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na plac zabaw, wycieczki piesze, dzieci ustawiają
się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, w łazience dzieci podlegają szczególnej
kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela
zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.
22.
Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić
zainteresowanie pracowników przedszkola.
23.
Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram
w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.
24.
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 obowiązujące.
25.
Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi
wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy lub inny
pracownik przedszkola.
26.
W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest
obowiązany:
-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać
pogotowie ratunkowe;
-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze
(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
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-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim,
zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia
zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
27.
Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji
BHP obowiązującej w Przedszkolu.

28.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania
dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W
sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do
czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do
przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach zakaźnych.
29.
Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych
zmianach w zachowaniu w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
30.
W przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko
niepokojących
objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar,
wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona
temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego
rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
31.
Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności
konsultacji lekarskiej.
32.
W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje
wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi
przez rodziców do odbioru dziecka.
33.
Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
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34.
Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W
przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic
zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.
35.
Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być
zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

36.
Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są
złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.
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