
Przedszkole Specjalne nr 208 w Warszawie 

 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 208 

- PROCEDURA SKRÓCONA 
 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziedmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływao do wieku dziecka i jego 
możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w 
szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziedmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęd 
poza jej terenem. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeostwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i 
psychicznym; za to poczucie bezpieczeostwa odpowiada również nauczyciel. 

3. Nauczyciel musi byd świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne 
bezpieczeostwo wychowanków powinna byd priorytetem wszelkich jego działao. 

4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są 
poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione 
(pisemne upoważnienie powinno byd złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w 
dokumentacji przedszkola). 

7. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzid z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie 
wolno im też samodzielnie wychodzid z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno byd otoczone 
opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. 

8. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze 
wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi. 

9. Podczas pobytu na terenie przedszkolnym uczy się dzieci korzystania z urządzeo terenowych zgodnie z zasadami 
bezpieczeostwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 

10. Na pracownikach przedszkola spoczywa obowiązek codziennej kontroli, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie 
stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i  życia dzieci. 

11. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalad się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną 
przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzid, czy 
wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

12. Podczas zajęd obowiązkowych zawsze należy przemyśled organizacyjnie zajęcia, tok dwiczeo ruchowych, przebieg 
zabaw pod kątem bezpieczeostwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywad ewentualne zagrożenia i im przeciwdziaład 

13. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na 
udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotowad pisemną listę dzieci i opiekunów 
oraz sporządzid kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisad, że biorą odpowiedzialnośd 
za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętad, że rodzice nie mogą brad odpowiedzialności, 
ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialnośd ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

14. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziedmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne 
przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosid dyrekcji fakt 
spóźnienia do pracy i podad jego przyczynę. 

15. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast 
powiadomid dyrektora oraz: 

 zapewnid udzielenie pierwszej pomocy, 

 zawiadomid rodziców, opiekunów dziecka, 

 podjąd środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników 
przedszkola), 

 zawsze, gdy wypadek jest ciężki, powiadomid organ prowadzący i prokuraturę. 
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