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STRUKTURA 
PROCEDURY 

 
DANE 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podstawa prawna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa o Systemie Oświaty art. 33 ust.2 pkt 7  

Konwencja Praw Dziecka 

Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu 

organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki 8 grudnia 2001 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 

Statut przedszkola. 

 

  

2. 
 

Definicja 
 

Bezpieczeństwo to stan niezagrożenia, spokoju. 

Bezpieczeństwo osobiste: czuwać nad bezpieczeństwem, 

zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy – dział ochrony pracy 

mający na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz 

zapewnienie nieszkodliwych dla zdrowia warunków pracy. 

(Mały słownik języka polskiego pod redakcją S.Skorupki)  

 

 

3. 
 

Cele 
 

Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez: 

a) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w 

przedszkolu, 

b) zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa dzieci 

w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 

c) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu poza 

obiektami należącymi do placówki. 

  

 

4. 
 

Zakres 
 

Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci 

podczas całodziennej opieki sprawowanej przez przedszkole.      

 

5. 
 

Osoby 
odpowiedzialne 

 
Dyrektor 

Nauczyciele poszczególnych grup 

Specjaliści 

Nauczyciele – instruktorzy zajęć dodatkowych 

Pomoce pedagogiczne 

Rodzice  
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6. 
  

 

Opis działań 
 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

dziecka w przedszkolu oraz na terenie  należącym do 

przedszkola. 

2. Nauczyciel zapewnia opiekę i bezpieczeństwo fizyczne i 

psychiczne przestrzegając następujących zasad: 

a) Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne dziecka od momentu jego 

wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do 

przedszkola; 

b) Nie  wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez 

opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do toalety 

zapewnia opiekę innego pedagoga lub pomocy 

pedagogicznej; 

c) Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne 

przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa 

zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola; 

d) W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców 

itp. nauczyciel w szczególności czuwa nad sposobem 

korzystania z nich przez dzieci; 

e) Dzieci zabiera nauczyciel  z grupy połączonej do swojej sali 

natychmiast po rozpoczęciu pracy zgodnie z tygodniowym 

planem; 

f) Grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o 

godzinie ustalonej w tygodniowym planie pracy, nie 

wcześniej; 

g) W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie 

statutowymi obowiązkami, w szczególności czuwaniem nad 

bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, 

m.in. nie prowadzi rozmów telefonicznych; 

h) Nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z 

rodzicami  podczas, gdy sprawuje  opiekę nad innymi 

dziećmi. 

i) Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt 

terenowy tylko wtedy, jeśli obok czuwa nauczyciel lub inna 

osoba wspomagająca w opiece nad dziećmi. Podczas pobytu 

na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta na klucz. 

j) Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie 

nauczyciel przelicza dzieci. 

k) Podczas wyjść poza teren przedszkola opiekę nad grupą 
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liczącą powyżej 15 osób sprawuje nie mniej niż 2 osoby; 

l) O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem 

dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast dyrektora oraz 

rodzica dziecka; 

m) Dziecko wydaje nauczyciel rodzicom lub osobie pełnoletniej, 

która została pisemnie upoważniona do odbioru dziecka wg 

zasad określonych w statucie; 

n) Wydanie dziecka następuje w momencie ustnej informacji 

osoby odbierającej o zabraniu dziecka do domu. Nauczyciel 

wypuszcza dziecko do szatni i od tego momentu przestaje 

sprawować opiekę nad tym dzieckiem – odpowiedzialność 

przejmuje osoba odbierająca dziecko z przedszkola ; 

3. Specjaliści odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone 

ich opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych 

w punkcie 2. Podczas wyjść poza budynek przedszkola 

wspomagają nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną. 

 

4.  Pomoc pedagogiczna wspomaga nauczyciela  w zapewnieniu 

opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

 

5.  Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i 

osobistego, bezpośredniego oddania dziecka pod opiekę 

nauczyciela. 

       Przedszkole nie gwarantuje opieki nad dziećmi,  które nie są 

oddawane pod opiekę nauczyciela przez rodziców (opiekunów), 

ale rano od bramy przedszkola same udają się w kierunku 

budynku przedszkola. Opieka zaczyna się w momencie wejścia 

dziecka na salę. 

6.  Rodzice nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, 

podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi dziećmi.  

7.  Rodzice są zobowiązani do osobistego odbierania dzieci lub 

pisemnego upoważnienia pełnoletniej osoby do odbioru 

dziecka zgodnie z zasadami określonymi w statucie.  

8. Dziecko uważa się za odebrane przez  rodziców lub upoważnione 

osoby  w momencie ustnej informacji przekazanej 

nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu do szatni. Od 

tego momentu opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci przejmują rodzice lub inne osoby odbierające dziecko. 

9.  Zobowiązuje się rodziców do opuszczenia terenu przedszkola po 

odebraniu dzieci. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia na przedszkolnym  placu zabaw z udziałem dzieci po 

ich odebraniu przez rodziców lub upoważnione osoby. 
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7. 

 

Sposoby 
gromadzenia   

danych. 

 

Arkusze z przeprowadzanych kontroli dyrektora oraz instytucji 

zewnętrznych,  

sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego,  

rejestr wypadków,  

dokumentacja pedagogiczna nauczycieli  

 

8. 
 

Techniki i 
narzędzia          

monitorowania 

 

Obserwacja – arkusz kontroli 

Analiza dokumentacji – arkusz do analizy dokumentacji, 

 

 

9. 
 

Sposoby 
prezentacji 

wyników 
wdrażania 
procedury 

   

Przekazanie dwa razy w roku uogólnionych wniosków ze 

sprawozdania nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej. 

 

10. 
 

Ewaluacja 
 

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych 

działań w odniesieniu do celów służących doskonaleniu działań w 

zakresie sprawowania opieki i bezpieczeństwa w przedszkolu 

(ewentualne modyfikacje procedury). 

   
 


