
Procedura bezpiecznego przebywania w budynku przedszkola 

Przedszkole Samorządowe  nr 2 w Dziekanowie Leśnym 

1. Pracownik  przedszkola punktualnie  otwiera przedszkole o godzinie 6:30. 

2. Pracownik przedszkola pełni dyżur na holu w godzinach 6.30 -17.30 nauczyciele pracują w 

określonych grupach zgodnie z grafikiem wg arkusza organizacji pracy. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzający dziecko do przedszkola rozbierają je w 

szatni, następnie prowadzą do sali wyznaczonej w organizacji przedszkola i zostawiają pod 

opieką  nauczyciela. 

4. Zgodnie z umową zawartą miedzy dyrektorem i rodzicem (opiekunem prawnym), dzieci 

przebywają określoną ilość godzin pod opieką nauczyciela. 

5. W czasie schodzenia się dzieci do przedszkola, w godzinach 6.30 – 8.30 i rozchodzenia się 

w godz.,15.30 – 17.00 w holu pełniony jest monitoring osób wchodzących. 

6. Dodatkowo nieustannie w holu w godzinach 8.30-17.30 wejście monitoruje pracownik 

przedszkola. 

7. W wyznaczonym w organizacji pracy przedszkola czasie, dzieci z oddziałów łączonych 

przechodzą po przeliczeniu wraz nauczycielem do swojej sali. 

8. Zajęcia i zabawy programowe i dowolne odbywają się w bezpiecznych warunkach pod 

opieką nauczycieli i  nauczycieli zajęć dodatkowych 

9 W czasie programowych zajęć i zabaw dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych z 

dziećmi, w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, drzwi do sali są zamknięte.  

10. O ramowym rozkładzie dnia  rodzice są powiadamiani na początku roku szkolnego przez 

nauczycieli grup. Każde spóźnienie dziecka i przyjście do przedszkola po godzinie 8:30, 

rodzice zgłaszają  nauczycielowi grupy. 

11. Dzieci korzystają z łazienki w sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. 

(zgłaszanie wyjścia do łazienki). 

12. Pracownik przedszkola każdego poranka dokonuje przeglądu stanu placu zabaw, usuwa 

nieczystości i sprawdza bezpieczeństwo terenu 

13. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczycielka przypomina o zasadach 

bezpiecznej zabawy w ogrodzie, potem wszystkie dzieci korzystają z toalety wg 

wprowadzonych przez nauczyciela reguł. Razem wychodzą do szatni po przeliczeniu grupy 

przez nauczyciela. 

14.Nauczycielka po sprawdzeniu stanu łazienki wyprowadza dzieci do szatni. 

15.  Ubieranie dzieci w szatni organizowane jest z udziałem woźnej  wg ustalonych etapów 

ubierania, tak by dzieci nie czekały na siebie w ubraniach. 



16.  Po przeliczeniu ubrane dzieci wychodzą do ogrodu. Nauczycielka przypomina o 

regulaminie bezpiecznego  korzystania z urządzeń, organizuje i monitoruje swobodne zabawy 

dzieci.  

17.  W wyznaczonym przez nauczycielkę czasie, na sygnał , organizowana jest zbiórka dzieci, 

które ustawione w pary są liczone przez nauczycielkę. 

18.  W szatni dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i woźnej,  i rozbierają się wg 

ustalonych w oddziale zasad z zachowaniem zasady nietłoczenia się , oczekiwania na swoją 

kolej 

19.  Szatnię opuszcza na końcu nauczyciel, sprawdzając jej stan i przeliczając liczbę dzieci. 

20.  Po przyjściu z ogrodu, wszystkie dzieci korzystają z toalety i łazienki wg ustalonych w 

grupie reguł. 

21. Nauczycielka przyprowadzająca po południu dzieci do innej grupy, liczy je w momencie 

wyjścia z sali. Przekazuje listę dzieci z podpisami dotyczącymi godziny i osoby odbierającej 

dziecko z przedszkola. Nauczycielka odbierająca dzieci z innej grupy przed wyjściem n-la 

przyprowadzającego dzieci, liczy je podczas przekazywania grupy, sprawdzając jednocześnie 

listę. 

22.  Dzieci odbierane są przez rodziców, osoby upoważnione bezpośrednio z grupy od 

nauczyciela. Nauczyciel odnotowuje godzinę wyjścia dziecka 

23.  Nauczycielka oddaje dziecko rodzicom bądź opiekunom prawnym lub osobom 

upoważnionym za okazaniem dowodu tożsamości. Nauczyciele posiadają wykaz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka. 

24. Dzieci odebrane przez rodziców( osobę upoważnioną) pozostają pod stałą opieką osoby 

odbierającej, opuszczając teren przedszkola. 

25.  Nauczyciele wszystkich oddziałów opracowują z udziałem dzieci Kodeks Przedszkolaka, 

który opisuje dzieciom co wolno, a czego nie wolno robić w przedszkolu. 

26.  Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają dzieci i rodziców z Kodeksem 

Przedszkolaka.  

27.  Rodzice odbierają dziecko z przedszkola respektując zapisy dotyczące bezpieczeństwa 

opisane w regulaminach przedszkola. 

28.  Wyjścia  dzieci poza teren przedszkola reguluje regulamin wycieczek i spacerów. 

29.  Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieciom i pracownikom, 

zapewniając bezpieczne wyposażenie i organizację pracy przedszkola. 

30.  Rodzice wychowanków zostają powiadomieni przez nauczycieli na początku roku 

szkolnego o szczegółowym rozkładzie dnia w oddziale, a szczególnie o czasie realizowanych 

zajęć programowych. 



31.  W dokumentacji nauczycieli oddziałów są aktualne telefony do rodziców (prawnych 

opiekunów) i osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. 

32. Rodzic jest zobowiązany przekazać nauczycielowi wszelkie ważne informacje o dziecku: 

choroby, alergie itp. Oraz na bieżąco aktualizować dane o dziecku , dane do kontaktu. 

33. Nauczyciel nie może przechowywać i podawać dziecku leków. Rodzic nie pozostawia 

jedzenia, leków w szatni dziecka. 

34. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić z dziećmi pogadanki na temat 

bezpieczeństwa, zachowania się wobec osób obcych, informowania o miejscach 

poszukiwania pomocy, numery alarmowe, reagowania w sytuacjach zagrożenia, prowadzić 

systematyczne przypomniane zasad i norm grupowych. 

35. Rodzice( prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 

zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat.  

 36. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to 

być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic. 

37. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku gdy 

dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje 

dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami. 

38. Informacji  o dziecku nauczyciel udziela wyłącznie rodzicom/ prawnym opiekunom, w 

porozumieniu z nimi podejmuje wiążące decyzje dotyczące funkcjonowania dziecka w 

przedszkolu. 

 

 

 

 


