Procedura bezpiecznych zabaw i zachowań dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 64
p.n. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
Podstawa prawna:
 Statut Przedszkola Samorządowego nr 64 p.n. „Akademia Jasia i Małgosi” w
Białymstoku
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
ze zmianami).
Cele procedury:
 zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:
 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
Zakres procedury:
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez
nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.
Procedura dotyczy: nauczycieli, rodziców, wychowanków, pracowników administracyjnoobsługowych.
Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw organizowanych przez nauczyciela w
budynku przedszkolnym
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływania 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. Rodzice maja obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wg zasad określonych
w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązującej w przedszkolu.
3. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach (nie ma możliwości
pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
4. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
5. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom leków.
6. 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.
7. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno w ciągu dnia wychodzić z niej samowolnie,
bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić z budynku
przedszkola.

8. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie przedszkola (budynku). Nauczyciel wdraża dzieci do
przestrzegania ustalonych zasad, w tym przede wszystkim zasad zgodnej zabawy i
zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem
kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
9. W czasie pobytu dzieci w budynku, przebywają one w salach zabaw pod opieką
nauczyciela.
10. Zabawy i zajęcia odbywają się w salach, w bezpiecznych warunkach. Za zabawki i
sprzęt w sali odpowiada nauczyciel.
11. 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.
12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną
zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi,
ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich
rozwiązać.
13. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którymi bawią się dzieci. W tym
celu sporządza protokoły zużycia zabawek/sprzętu lub zgłasza konieczność dokonania
niezbędnych napraw.
14. Dzieci nie powinny przynosić biżuterii, a jeśli taką posiadają w czasie pobytu w
przedszkolu odpowiedzialność za to ponosi rodzic.
15. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą
to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
16. Rodzice mają obowiązek sprawdzenia, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do
przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku
zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest też sprawdzić czy dziecko z
przedszkola nie zabiera przedmiotów, które nie są jego własnością .
17. Rodzicom do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych.
18. Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np.
zgłaszanie wyjścia do łazienki.
19. Dziecko może samodzielnie wyjść do łazienki, szatni lub do innej sali za wyłączną
zgodą i pod kontrolą nauczyciela oraz oznaczone girlandą, opaską itd.
20. Dzieci 3 -letnie poruszają się po budynku tylko i wyłącznie pod opieką pracownika
przedszkola.
21. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne i bezpieczne.
Ubiór dziecka nie powinien zawierać ostrych metalowych dodatków zagrażających
zdrowiu dziecka, obuwie sportowe.
22. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia należy zapewnić temperaturę co
najmniej 18 stopni.
23. Obowiązkowe wietrzenie sal odbywa się pod nieobecność dzieci. W okresie
grzewczym może być otwarte jedno okno, po jednej stronie sali, tak aby nie
powodowało przeciągów.
24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na koncerty, do szatni, na wycieczki piesze,
dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.

25. Po zakończonych zajęciach grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali;
odpowiadają za to wszyscy wychowankowie.
26. W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela z sali np. do toalety, pilnego telefonu
itp. grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy. Nauczyciel powinien ograniczyć
swoją nieobecność do minimum.

Bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw organizowanych przez nauczyciela na
przedszkolnym placu zabaw
1. Codziennie rano wyznaczony pracownik (dozorca) ma obowiązek sprawdzić, czy
urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i
życia dzieci oraz czy na terenie ogrodu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.
2. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają się pod opieką
nauczyciela, pomocy nauczyciela (3-latki) i woźnej oddziałowej.
3. Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych
(szczególnie muszą posiadać czapkę i rękawiczki zimą oraz nakrycie głowy chroniące
przed słońcem latem).
4. Nauczyciel i woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie
dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby
(szaliki, czapki, rękawiczki), czy zmieniły obuwie.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed
wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do
szatni.
6. Wyjścia do ogrodu powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą
programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala się
indywidualnie, stosownie do warunków atmosferycznych.
7. W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w ogrodzie przy
temperaturze niższej niż -10 °C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych
niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
8. W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy
temperaturze powyżej 30 °C (mierzone w cieniu). Należy unikać wychodzenia na
dwór w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom dostęp do
napojów.
9. 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.
10. Przed rozpoczęciem zabawy na placu przedszkolnym nauczyciel omawia wraz z
dziećmi obowiązujące zasady bezpiecznej zabawy oraz korzystania ze sprzętów
terenowych.
11. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach
widocznych dla nauczyciela, na wyznaczonym dla danej grupy terenie.

12. Rodzic, odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego ma obowiązek osobiście
przyjść po dziecko na teren ogrodu i przypilnować pożegnania
dziecka z
nauczycielem i dziećmi.
13. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola Rodzic (upoważniona do odbioru osoba)
całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka i jego zabawy w budynku i na
terenie ogrodu oraz za przestrzeganie „Regulaminu korzystania z urządzeń placu
zabaw”.
14. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania
w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na
terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
15. W czasie pobytu na placu zabaw nie przewiduje się możliwości gromadzenia
nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie
ze swoimi dziećmi i przybywać w miejscu największych zagrożeń.
16. Podczas zabaw na placu zabaw dzieciom nie wolno samowolnie oddalać się z terenu.
17. Dzieci chcące skorzystać z toalety mogą pójść do budynku przedszkolnego za
wyłączną zgodą nauczyciela, w grupach młodszych są prowadzone przez pomoc
nauczyciela.
18. Dzieciom nie wolno:
1) spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu;
2) obsypywać się piachem;
3) niszczyć sprzętu terenowego;
4) wychodzić samowolnie z placu przedszkolnego;
5) przechodzić przez ogrodzenie;
6) załatwiać czynności fizjologicznych na terenie placu przedszkolnego;
7) niszczyć znajdującej się na placu przedszkolnym roślinności;
8) odchodzić z placu przedszkolnego bez pożegnania z nauczycielką.
19. Pojemnik z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym może wyjmować wyłącznie
nauczycielka opiekująca się daną grupą dzieci.
20. Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących
wyposażenie placu zabaw.
21. Nauczycielka dba o to, aby dzieci po zabawie uprzątnęły zabawki, po czym odkłada je
na wyznaczone miejsce.
22. Jednocześnie na wydzielonej części ogrodu przedszkolnego mogą znajdować się tylko
trzy grupy. Niedopuszczalne jest gromadzenie się w jednej części ogrodu wszystkich
grup naraz.
23. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel
każdorazowo sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie
znajdują się w kolumnie.
24. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu
wyjść z podaniem miejsca, celu wyjścia oraz planowanego czasu pobytu.
25. Nauczyciel podejmuje decyzję o zawiadomieniu rodziców/opiekunów dziecka, a
dyrektor przedszkola, w razie gdy wypadek jest ciężki – powiadamia organ
prowadzący i prokuraturę. Po wypadku sporządzany jest protokół powypadkowy, w

którym określa się rodzaj wypadku, przyczyny, podjęte środki zapobiegawcze,
ustalone zalecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

