
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
obowiązujące

w PRZEDSZKOLU NR 134

Nie wolno pod żadnym pozorem pozostawiać dzieci bez dozoru
dorosłych: w szatni, salach zajęć, ogrodzie i na wycieczkach.

Szatnia

1. Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola są zobowiązane przekazać dziecko
osobie dorosłej dyżurującej w szatni, w przypadku grup młodszych bezpośrednio
nauczycielowi.

2. Bezwzględnie nie należy zostawiać szatni bez dozoru.
3. Należy przestrzegać zamykania drzwi wejściowych na klucz.
4. Osoby  dorosłe  przebywające  z  dziećmi  w szatni  zobowiązane  są  sprawdzić  czy

drzwi wejściowe są zamknięte, aby dziecko nie mogło samo wyjść z przedszkola.
5. Podczas  wchodzenia  i  schodzenia  ze  schodów,  osoba  towarzysząca  dzieciom

(nauczycielka,  psycholog,  logopeda,  pomoc,  woźna  i  instruktorzy  zajęć
dodatkowych) musi przestrzegać zasady trzymania się poręczy przez każde dziecko.

6. Nauczycielka  wydaje  dziecko  rodzicom,  ewentualnie  osobie  przez  nich
upoważnionej.

Sala dziecięca

1. Zajęcia  z  przyborami  ostrymi  należy  prowadzić  z  dziećmi  tylko  
w  obecności  nauczycielki.  W miarę  możliwości  starać  się  zapewnić  dodatkową
opiekę w osobie pani woźnej lub pomocy.

2. Ostre narzędzia i pomoce przechowywać w zamkniętych szafkach.
3. Nie wolno wnosić gorących potraw do sali.
4. Wietrzenie  sal  powinno  odbywać  się  podczas  nieobecności  dzieci.  Podczas

obecności dzieci w sali należy otwierać okna z ogranicznikami lub lufciki.
5. Przed leżakowaniem nauczycielka ma obowiązek sprawdzić, czy dzieci nie bawią

się  drobnymi  zabawkami  lub  przedmiotami  (guziki,  korale,  groch,  spinki  itp.)
Nauczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  dziecko  podczas  pobytu  dziecka  w
przedszkolu.

6. Gdy nauczycielka musi wyjść na moment z sali, np.: do toalety, telefonu – opiekę
nad  dziećmi  przejmuje  pomoc  lub  woźna.  W czasie  nieobecności  nauczycielki
odpowiedzialność cywilną za dzieci w danej grupie ponosi woźna.

Ogród

1. Dozorcy zobowiązani są do dokonywania codziennego przeglądu terenu ogródka
pod względem czystości i bezpieczeństwa.



2. Nauczycielki  zobowiązane  są  zachować  szczególną  ostrożność  podczas
wychodzenia z dziećmi do ogrodu, przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów. 

3. Podczas korzystania z urządzeń ogrodowych tj. zjeżdżalnie, huśtawki, przeplotnie,
należy  dzieci  objąć  bezpośrednim  nadzorem (każda  nauczycielka  pilnuje  dzieci
bawiących się na jednym przyrządzie).

4. Podczas pobytu w ogrodzie, nauczycielki są zobowiązane do zwracania uwagi na
wszystkie  dzieci  i  ewentualną  interwencję,  gdyby  dzieci  bawiły  się  w  sposób
zagrażający ich bezpieczeństwu.

5. Należy przestrzegać zakazu dochodzenia dzieci do ogrodzenia i kontaktowania się 
z osobami stojącymi poza.

6. Dzieci,  które  muszą  skorzystać  z  toalety,  idą  do  niej  z  osoba  dorosłą  
lub w wyjątkowych sytuacjach z dzieckiem z grupy najstarszej.

7. Nauczycielki zobowiązane są zabezpieczyć furtkę w ogrodzie tak, aby dziecko nie
mogło samo wyjść poza teren placówki.

8. Nie  należy  pozwolić  dzieciom:  jeść  śniegu,  lodu,  nieznanych  owoców  
i roślin znajdujących się w ogrodzie, brać do rąk nieznanych rzeczy.

9. Zauważone  uszkodzenia,  usterki  sprzętu  powinny  być  niezwłocznie  zgłoszone
kierownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi.

Wycieczki

1. Podczas  wycieczek  przestrzegać  zasad:  jedna  osoba  na  10  dzieci.  Podczas
przechodzenia z dziećmi przez jezdnię w pierwszej kolejności korzystać z przejść
oznaczonych sygnalizacją świetlną, następnie z miejsc oznakowanych.
Przed  wkroczeniem  dzieci  na  jezdnię  zgrupować  je  w  szyku  zwartym  przy
krawężniku;  następnie  nauczycielka  zobowiązania  jest  zatrzymać  ruch pojazdów
poprzez podniesienie w górę prawej ręki, upewnić się czy pojazdy zatrzymały się,
dać  znać  pozostałym osobom dorosłym,  aby  wkroczyły  z  dziećmi  na  jezdnię.  
Jako ostatnia opuszcza jezdnię nauczycielka.

2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem,  
w czasie imprezy i przed odjazdem.

3. Na dłuższe spacery lub wycieczki należy zabierać podręczną apteczkę.
4. Teren wyznaczony podczas wycieczki do zabawy, należy sprawdzić pod względem

bezpieczeństwa  (druty,  rowy,  szkło  itp.),  nie  pozwalać  dzieciom  bawić  się  
w pobliżu dróg i jezdni, patykami, wchodzić na drzewa.

Różne

1. Należy bezzwłocznie zgłaszać kierownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi,
informacje na temat awarii, uszkodzonego sprzętu w salach, w ogrodzie, budynku.

2. Należy natychmiast uprzątać zagrożenia z tytułu: rozlanych płynów, zbitych szyb,
połamanych gałęzi, sprzętów, zabawek, urządzeń, itp.



 


