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                                                         PROCEDURA  

DOTYCZĄCA WARUNKÓW POBYTU W PRZEDSZKOLU ZAPEWNIAJĄCYCH 

DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONĘ PRZED PRZEMOCĄ,  OCHRONĘ  

I POSZANOWANIE ICH GODNOŚCI OSOBISTEJ ORAZ ŻYCZLIWE  

I PODMIOTOWE TRAKTOWANIE 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 zm.), 

 Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta  Nauczyciela (DZ.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 

późn. zmianami  

 Statut przedszkola. 

 

I. Cel procedury 

Zapewnienie  zdrowych  i bezpiecznych  warunków  przebywania, 

 w tym  ochrona  zdrowia dziecka w przedszkolu.  
 

II. Zakres procedury 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez 

nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola. 

  

III. Zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej 

godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie, 

są zobowiązani znać system kar i nagród obowiązujących w grupie dziecka. 

2. Nauczyciele: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie 

powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna 

być priorytetem wszelkich ich działań.  

3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka 

w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz 

ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi 

bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. 

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego 

poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.  

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
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IV. Opis procedury 

 

1. Bezpieczeństwo  
 

1) Przedszkole  sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego  możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków  lokalowych , 

a w szczególności zapewnia bezpośrednią  i stałą opiekę nad dziećmi.  

2) Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku 

narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

3) Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach zgodnie z podpisana przez rodziców „Umową 

o świadczeniu usług” na dany rok szkolny. 

4) Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców / opiekunów 

prawnych bądź inne upoważnione osoby.  Rodzice rozbierają dziecko  

i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie 

rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione pełnoletnie  osoby odbierają dziecko z 

grupy bezpośrednio od nauczyciela.  

5) Ubiór  dziecka oraz  obuwie  zmienne powinny  być  wygodne , praktyczne, bezpieczne oraz  

dostosowane do warunków  atmosferycznych.  

6) Zabrania się  zakładania  dzieciom  biżuterii, w tym kolczyków, łańcuszków  

i bransoletek. 

7) Sprzęt  zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega  codziennej  kontroli przez woźnego  

przedszkola, w sali zabaw przez nauczyciela a w pozostałych  pomieszczeniach  zgodnie  

z przydzielonymi  rewirami woźnym  oddziałowym.  

8) Od godziny 7.30 czynne są pozostałe grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod 

opieką nauczycieli. Dzieci z grup pięciogodzinnych przebywają  

w przedszkolu w godzinach od 7:00 do 12:00 lub od 12:00 do 17:00. 

9) Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.  

10) Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie  dzieci 

zostaną odebrane przez rodziców. 

11) Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. 

Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z 

personelu pomocniczego (np. woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność 

do minimum.  

12) W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka 

do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko 

woźnej oddziałowej . Opiekę taką należy ograniczyć do minimum. 

13) Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi 

jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon 

komórkowy). 

14) 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 pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika przedszkola.  

15) Nauczyciel (oraz personel pomocniczy według przydzielonych  obowiązków służbowych) 

odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo 

przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce  

i zabawki. 
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16) Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na 

bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek. 

17) Każdy pracownik  przedszkola odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dziecka. Należy 

zwrócić  uwagę na każde dziecko przebywające samotnie w szatni, na holu przedszkola lub 

posesji przedszkolnej i zająć się dzieckiem.  

18) Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie 

ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie 

zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

19) Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie 

wdraża dzieci do bezkonfliktowej 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.  

20) Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga 

powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć 

świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.  

21) Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń 

ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi 

przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.  

22) Przy przemieszczaniu się grupy, np.: j. angielski, szachy,  do szatni, na wycieczki piesze, 

dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (najmłodsze dzieci wychodząc 

poza budynek przedszkola ustawiają się  wg ustaleń ).  

23) Podczas wyjść dzieci poza teren posesji przedszkolnej uczestniczą dwie osoby: nauczycielka  

i pomoc nauczycielki. Osoby te zobowiązane są do  podania  telefonu  kontaktowego 

dyrektorowi przedszkola. Każde wyjście z dziećmi z budynku przedszkola nauczyciel 

odnotowuje w „Zeszycie wyjść” wpisując datę, ilość dzieci w tym dniu, cel wyjścia oraz 

miejsce pobytu. 

24) Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest 

punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu w dzienniku zajęć.  

25) Nauczycielka opuszcza oddział  i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją 

o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

26) Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi 

pozostanie w grupie do czasu zapewnienia dzieciom opieki drugiego nauczyciela. 

27) Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.  

28) Personel przedszkola jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na 

terenie przedszkola  i zainteresować się celem przebywania na terenie przedszkola  

a następnie zawiadomić o tym dyrektora. 

29) W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się łączenie grup. Decyzję podejmuje dyrektor 

uwzględniając zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom. 
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2. Zdrowie  
1) Rodzice  przyprowadzają do  przedszkola tylko  dzieci  zdrowe. 

2) Dziecka chorego lub  z podejrzeniem choroby, bądź z  wyraźnymi  objawami  chorobowymi  

( np.: zakatarzenie, przeziębienie, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.). nie  należy 

przyprowadzać do  przedszkola 

3) Nauczyciele  na  bieżąco informują Rodzica o samopoczuciu dziecka  lub  zauważonych  

niepokojących objawach chorobowych.  

4) W  czasie pobytu dziecka  w przedszkolu , w przypadku zaobserwowania  nagłych  zmian  

chorobowych , np.: uporczywy  kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból  brzucha, ból ucha, 

wysypka, podwyższona  temperatura, urazy  i inne, nauczyciel ma  obowiązek powiadomienia 

telefonicznego rodzica dziecka lub opiekuna. W przypadku trudności nawiązania kontaktu   

z Rodzicem nauczyciel zawiadamia osobę upoważnioną. 

5) Po  otrzymaniu informacji od  nauczyciela Rodzic  zobowiązany  jest do niezwłocznego  

odebrania dziecka  z przedszkola ze  wskazaniem  konieczności  konsultacji lekarskiej.  

6) W  sytuacji nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji  lekarskiej nauczyciel  

i dyrektor lub inny  personel przedszkola są  zobowiązani do podjęcia czynności  

w następującej kolejności : 

a) udzielenia  pomocy  przedmedycznej,  

b) wezwania pogotowia ratunkowego,  

c) zawiadomienia  Rodzica lub opiekuna   

d) zawiadomienia  dyrektora przedszkola, w przypadku jego nieobecności na terenie p-la. 

7)  W  przypadku  wystąpienia  u  dziecka  choroby  zakaźnej przedszkole ma prawo  żądać od  

Rodzica zaświadczenia  lekarskiego potwierdzającego zakończenie  leczenia. 

8) W  przypadku  wystąpienia u  dziecka  alergii pokarmowej i  innej Rodzic dostarcza do 

nauczyciela wykaz  niedozwolonych pokarmów a  Dyrektor  przedszkola ustala  zakres 

świadczeń.  

9) W  przypadku zagrożenia  epidemią  dyrektor podejmuje  działania w  uzgodnieniu  

z  Sanepidem , zgłasza fakt do organu prowadzącego  i podejmuje   działania zgodne ze  

stopniem zagrożenia.  

10) W  przedszkolu  nie  podaje  się  dzieciom  żadnych  leków. Wyjątek  mogą  stanowić dzieci 

chore na cukrzycę lub  astmę.  

11) Przyprowadzenie dziecka do  przedszkola  jest równoznaczne z wyrażeniem  przez  Rodzica  

zgody na  udział  we  wszystkich  zajęciach również na powietrzu.  

12) Pomieszczenia przedszkola  wietrzy  się w  czasie pobytu dziecka na świeżym  powietrzu, 

a  w razie  potrzeby w czasie zajęć.  

3. Ochrona przed przemocą, ochrona i poszanowanie godności 

osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie 
1) W przedszkolu prowadzone są zajęcia profilaktyczno – edukacyjne mające chronić dziecko,  

ostrzegać i radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

2) Prowadzone są zajęcia uczące dziecko asertywności. 

3) W sytuacji trudnej dziecko ma prawo oczekiwać od nauczyciela wsparcia, który stara się zająć obiema 

stronami konfliktu, umożliwia dzieciom przeżycie uczuć, negocjowania, rozwiązania konfliktu i 

pogodzenie się. 

4) W pracy przedszkola duża uwagę przywiązuje się do sytuacji, w której dziecko funkcjonuje w roli 

ofiary, ponieważ uważa się, że każde dziecko powinno mieć takie same prawa i nikt nie powinien być 

w społeczności podporządkowany. 

5) W przedszkolu prowadzi się zabawy przeciw agresji. 
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4. Dziecku w Przedszkolu przysługują wszystkie prawa wynikające  

z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do: 

Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

a) szacunku dla wszystkich jego potrzeb 

b) indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu, 

c) nienaruszalności cielesnej, 

d) poszanowania własności, 

e) podejmowania decyzji i możliwości wyboru, 

f) opieki i ochrony przed przemocą, 

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat. 

 

Ad a)  Potrzeby są zaspokajane poprzez: 

– prowadzimy obserwacje pedagogiczne, 

- indywidualizujemy oddziaływania, 

- okazujemy ciepło, troskę, zaufanie, zrozumienie, 

- aktywnie słuchamy dziecka, 

- okazujemy wiarę w jego możliwości, 

- stosujemy wzmocnienia, pochwały, dostrzegamy postępy dziecka, 

- traktujemy błędy jako źródło informacji o tym, co trzeba udoskonalić, zmienić, 

- przestrzegamy wspólnie ustalonych norm, 

- udzielamy pomocy, wspieramy wysiłki. 

Ad b)  Respektujemy prawo do indywidualnego rozwoju poprzez: 

- staramy się poznać każde dziecko przez rozmowy z rodzicami i dzięki własnej obserwacji, 

- dostosowujemy metody pracy do możliwości dzieci, a tematykę zajęć do ich zainteresowań, 

- umożliwiamy poznanie różnorodności otaczającej rzeczywistości, tłumacząc dziecku różne zjawiska, 

- rozwijamy uzdolnienia, 

- udzielamy pomocy dzieciom przejawiającym różnorodne trudności, 

- doceniamy wysiłek dziecka włożony w pracę, bez względu na jej efekt. 

Ad c)  Realizacja prawa do nienaruszalności cielesnej: 

- w przedszkolu nie stosuje się kar cielesnych, 

- kontakt fizyczny może się odbywać tylko w sposób akceptowany przez dziecko. 

Ad d)   Realizacja prawa do własności: 

- każde dziecko ma własne miejsce w szatni do rzeczy osobistych, 

- z rzeczy będących własnością dziecka mogą korzystać inne osoby tylko za zgodą właściciela. 

Ad e)  Realizacja prawa do podejmowania decyzji i możliwości wyboru: 

- w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość nie uczestniczenia w działaniach 

zainicjowanych przez nauczyciela, 

- dzieci mogą wybierać rodzaj zabawy i aktywności w czasie dowolnym. 

Ad f)  Realizacja prawa do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą  

i zniszczeniem: 

- prowadzimy zajęcia profilaktyczno – edukacyjne mające chronić dziecko, ostrzegać i radzić sobie  

w trudnych sytuacjach, 

- uczymy asertywności, 
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- w sytuacji trudnej dziecko ma prawo oczekiwać naszego wsparcia, staramy się wtedy zająć obiema 

stronami konfliktu, umożliwiamy dzieciom przeżycie uczuć, negocjowanie, rozwiązanie konfliktu 

 i pogodzenie się, 

- dużą uwagę przywiązujemy do sytuacji, w której dziecko funkcjonuje w roli ofiary, ponieważ 

uważamy, że każde dziecko powinno mieć takie same prawa i nikt nie powinien być w społeczności 

podporządkowany, 

- prowadzimy zabawy przeciw agresji. 

Ad g)  Realizacja prawa do partnerskiej rozmowy na każdy temat: 

- dziecko ma prawo ze wszystkimi sprawami i problemami zwrócić się do nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola, 

- stosujemy zasady aktywnego słuchania /pomagamy dziecku znaleźć rozwiązanie problemu, poprzez 

kierowanie jego myśleniem i wskazywanie różnych możliwości/, 

- dziecko może mieć odmienne zdanie od nauczyciela i innych dzieci 

5. Obowiązki dzieci 
Podstawowe normy zachowania się obowiązującego w przedszkolu wynikają z praw dziecka. 

Normy obowiązujące w przedszkolu obracają się wokół dwóch zasad: bezpieczeństwa i szacunku. 

Dzieci znają swoje prawa i obowiązki. Dzieciom w przedszkolu nie wolno: 

- stwarzać niebezpiecznych sytuacji (wychodzić samemu poza teren przedszkola, wychodzić na teren 

bez pozwolenia dorosłych, skakać z drabinek itp.), 

- krzywdzić innych ani siebie (bić, przezywać, poniżać, wyśmiewać, wykorzystywać), 

- niszczyć cudzej własności oraz przedszkolnych rzeczy (nietykalna nawet dla dorosłych jest własna 

półka w sali i w szatni, nie wolno niszczyć piłek, stołów, jeżeli ktoś zepsuje coś specjalnie, musi to 

jakoś naprawić), 

- przeszkadzać innym w pracy i zabawie. 

Obowiązki dzieci w przedszkolu: 

- przestrzegać ustalonych umów, 

- sprzątać po sobie zabawki, 

- szanować prawa innych. 

Skargi: 

- Skargi i wnioski dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka w przedszkolu przyjmuje dyrektor. 

- Rozpatrzenie następuje na piśmie w ciągu 1 miesiąca zgodnie z art. 226 KPA rozdział skargi oraz 

Rozporządzeniem w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 z 22.02.2002 r. 

Dla funkcjonowania systemu ochrony dziecka w przedszkolu ważne są dwie zasady: 

- dobra dziecka (wszystkie działania muszą być w interesie dziecka), 

- równości (wszystkie dzieci muszą być traktowane tak samo). 

V. Postanowienia  końcowe  

1.W  trosce o zdrowie  i bezpieczeństwo wszystkich  wychowanków przedszkola rodzice i personel 

placówki są zobligowani do  wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich  podmiotów 

niniejszej  procedury. 

2.Procedura  obowiązuje w równym  stopniu wszystkie organy przedszkola.  

3.Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w  formie pisemnej, po  zasięgnięciu opinii  rady 

pedagogicznej.  

Procedura  zaopiniowania pozytywnie przez  Radę Pedagogiczną  Publicznego Przedszkola  nr 1        

w Złotowie w dniu  12.12.2012 r. , przyjęta do realizacji od  01.01.2013 r. 


