
I.     PROCEDURA ZABAW DZIECI W PRZEDSZKOLU 

1. W sali zajęć  

1) Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę 

na stan szyb w oknach, stan instalacji - lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli, 

krzesełek, zabawek. 

2) Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to 

do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się 

w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia         

i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.  

3) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa powinni 

zadbać o wywietrzenie sali.  

4) Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić 

opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela, pomoc nauczyciela, 

woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.  

5) Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni, udaje się tam i powraca za zgodą 

nauczyciela, jeżeli jest to możliwe organizacyjnie - pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej  

6) Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje               

w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.  

7) Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą 

PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga 

nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.  

8) Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.  

9) Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę                       

i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone przez personel 

pomocniczy zabezpieczeń wejść do przedszkola.  

10) Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu 

zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów 

przez dzieci. Codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka             

w przedszkolu.  

11) Każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom 

umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu 

terenowego, w zależności od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprzętu tylko wtedy, gdy stoi 

przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki znalezionych 

przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie 

oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy                        

w wyznaczonych granicach, nie chowanie się w zieleni i za urządzeniami, itp.)  

12) Podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom 



ustawienia się parami, przelicza je, sprawdza czy wszystkie opuściły salę.  

13) Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego, w parach wychodzenia   

z budynku przedszkola.  

14) Nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji 

zadań na świeżym powietrzu .  

15) Pomoc nauczyciela/woźna przebywające w salach dzieci wykonują zadania opiekuńcze. Przed 

i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć oraz 

sprzątaniu po zajęciach.  

16) Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 

medycznych ani podawać lekarstw z wyłączeniem dziecka przewlekle chorego.  

17)  W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia powodującego uraz (np. 

skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka .  

18) Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać 

zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.  

19) Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości               

w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.  

20) Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony 

ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.  

2. Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych 

1) Podczas zajęć dodatkowych indywidualnych organizowanych przez przedszkole za 

bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel, psycholog, 

logopeda, itp.) 

2) Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających 

opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci 

zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod 

opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.  

3) W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, 

opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy 

rozprowadzą dzieci do ich grupy.  

4)  Podczas zajęć dodatkowych grupowych (tanecznych, sportowych) organizowanych przez 

przedszkole z całą grupą, za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel danej grupy. 

5) Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.  

3. Plac zabaw/teren przedszkolny  

1) Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel uczy 

dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

2) Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować jego powierzchni oraz 



zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.  

3) Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu 

przez pomoc nauczyciela/woźną. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających 

zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt 

nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do 

czasu usunięcia zagrożenia.  

4) Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem 

bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego umieszczonego na placu 

zabaw/terenie przedszkolnym.  

5) Nauczyciel zobowiązany są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac 

zabaw/teren przedszkolny, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.  

6) Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek 

czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.  

7) Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety 

znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam, powracając pod opieką pomocy 

nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub 

wyznaczonego przez dyrektora przedszkola .  

8) W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/ terenie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela/woźna, które są w 

bezpośrednim kontakcie z dziećmi.  

9) W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym brama, furtka musi być 

zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwać nad tym.  

10) Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw/ 

terenie przedszkolnym niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenie rozmów. 

11)  Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą 

prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga 

nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.  

12) W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę 

możliwości przebywać w zacienieniu.  

13) Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel przed 

opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w 

jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel, pomoc nauczyciela 

zamyka kolumnę dzieci.  

4. Postanowienia końcowe  

1) W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym 

dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice/prawni opiekunowie.  

2) Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej 

przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku 

szkolnego.  



3) W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego 

dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność 

dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele grup mają obowiązek natychmiastowego 

telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola, a w razie braku takiej 

możliwości z przedstawicielem organu prowadzącego / inspektorem oświaty/inspektorem 

bhp.  

4) W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie 

postępowania podejmuje dyrektor przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


