
 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SALI 

ZABAW 

1. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel 

musi wyjść, np. do toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy (pomoc 

nauczyciela, woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.  

2. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela 

jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel 

ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.  

3. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w 

grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie 

dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. 

4. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża 

dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, przestrzegania zasad  zgodnego współżycia z 

rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.  

5. 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 powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego 

pracownika przedszkola.  

6. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną 

zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek,  uczy dzielenia się nimi.  

7. 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, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.  

8. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie 

bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety, jak i reszcie grupy. 

9. Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. 

10. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości  

w miejscach do tego przeznaczonych i niedostępnych dla dzieci. 

11. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, 

ochrony ppoż.  

 


