
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 55  

 

Podstawa prawna: 

1. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 Przedszkola nr 55 w Gdyni; 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.Nr 6, 

poz. 69z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach; 

4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59  

z późn. zm.); 

5. Kodeks karny, art. 160; 

6. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 

dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1; 

7. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.; 

8. Konwencja o Prawach Dziecka. 

 

Cel główny 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie  

i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w Przedszkolu Nr 55.     

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały 

personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice 

zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszy dokument. 

 

Osoby, których  dotyczy procedura   

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz 

rodzice /opiekunowie dzieci. 

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury 

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza 

budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 

sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników,  

za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom.  

2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu 

oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; 

zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; 

upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy 

wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania 

przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.  



3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań 

związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą 

przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej  

i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego  

i wewnętrznego.  

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury 

zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także 

współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi 

pracownikami przedszkola.  

 

Sposób prezentacji procedur 

1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej placówki. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na pierwszych 

zebraniach organizacyjnych każdego roku. 

 

Dokonywanie zmian w procedurach 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może 

dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor. Wnioskodawcą 

zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne  

z prawem. 

 

Wykaz procedur obowiązujących w Przedszkolu nr 55 w Gdyni 

1. PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO 

WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

4. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 

5. PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZABAW 

6. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOPOŻAROWEGO 

7. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

8. PROCEDURA DOTYCZĄCA SPACERÓW I WYCIECZEK 

 

 

 

 


