
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 207 W ŁODZI 

  

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 

z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zmianami ). 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. 

z 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zmianami ). 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zmianami ). 

Statut Przedszkola Miejskiego nr 207 w Łodzi. 

  

Rozdział I 

§1. 
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ dyrektorze” rozumie się przez to  

    dyrektora przedszkola. 

 

§2. 
1. Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu  

    w przedszkolu i poza jego terenem. 

 

§3. 
1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku  

    i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  

    warunków korzystania z placówki. 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące  

    w nim udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

 

Rozdział II 

§1. 

1. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci. 

2. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem  

    nauczyciela. 

3. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod jego    

    opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. 

4. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki. 

5. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  

    dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną. 
6. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne  

    i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami,  

    bólem fizycznym, utratą życia lub zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na  

    właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez  



    względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie. 

 

§2. 
1. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad  

    bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie: 

a) przestrzegania norm określonych zachowań w sytuacjach typowych dla  

    funkcjonowania dzieci w przedszkolu ( w sali zabaw, łazience, szatni, na placu zabaw,  

    na wycieczce/ spacerze ); 

b) właściwego komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi; 

c) znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

d) unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze  

    zjawisk atmosferycznych; 

e) bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

f) oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się; 
g) obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp. 

 

2. Dziecku nie wolno: 

a) wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez  

    pozwolenia i dozoru osoby dorosłej; 

b) łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania; 

c) narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo. 

 

3. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań,  
    w szczególności: 

a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w  

    przedszkolu; 

b) wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad  

    zachowania, wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu  

    wychowania przedszkolnego. 

c) zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania,  

    systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za  

    postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie i w przedszkolu. 

 

§3. 
1. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia  

    przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu.  

    Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu  

    niebezpiecznym dla dzieci. 

2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy,  

    w szczególności podczas zajęć organizowanych   w ogrodzie przedszkolnym lub poza  

    terenem przedszkola. 

3. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci  

    w ogrodzie przedszkolnym przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka,  

    zjeżdżalnia, przeplotnie itp.) 



4. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach  

    w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci. 

5. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby  

    przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do  

    tego osoby. 

7. Dzieci przemieszczają się parami, w czasie zejścia ze schodów poruszają się  
    pojedynczo trzymając się poręczy. 

8. W szatni i w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników  

    przedszkola. Nauczyciele i osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do  

    monitorowania tych pomieszczeń. 
9. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia    

    dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub w ogrodzie przedszkolnym  

    (w każdym miejscu poza salą przedszkolną). 
10. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi,  

    okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków  

    chemicznych. 

 

§4. 

1. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu  

    wyjść z podaniem miejsca, celu, planowanego czasu pobytu. 

2. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w Regulaminie wycieczek. 

 

§5. 
1. W razie wystąpienia wypadku u dziecka na terenie przedszkola lub poza nim  

    nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania Procedury  

    postępowania w razie wypadku. 

 

§6. 
1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wg zasad ustalonych  

    w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

 

§7. 
1. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków.  

   W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie  

   przedszkola decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami  

   lub określa inną formę spełniania obowiązku przedszkolnego ( np. nauczanie  

   indywidualne dziecka - jeśli posiada stosowne orzeczenie ). 

  

Rozdział III 

§1. 
1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na każdym piętrze budynku. 

2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

 



§2. 
1. Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola  

    przeprowadza się pod nieobecność osób w tych pomieszczeniach. 

 

§3. 
1. Teren przedszkola jest oświetlony i ogrodzony. 

2. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami  

    i kratami. 

3. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu oraz  

    posypuje piaskiem, solą przemysłową. 
 

§4. 
1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane   i wentylowane. 

2. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci. 

3. Sprzęt i wyposażenie posiadają atesty lub certyfikaty. 

 

§5. 
1. Urządzenie higieniczno - sanitarne utrzymywane są w czystości i sprawne technicznie. 

2. Środki czystości przechowywane są w miejscu niedostępnym dzieciom, zamknięte. 

3. We wszystkich salach, kuchni znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne  

    do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 

4. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, sali telewizyjnej, łazience.  

    W razie potrzeby także podczas zajęć (uchylne okna). 

 

§6. 
1. Przedszkole podłączone jest do ogólno - miejskiej sieci wodociągowej z wodą zdatną  
    do picia. 

2. Kuchnię utrzymuje się w czystości i wyposaża w sprzęt bezpieczny  i sprawny  

    technicznie. 

3. Gorące posiłki podawane są dzieciom na jadalni (dzieci starsze) i w salach (dzieci  

    młodsze). 

 

§7. 
1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18

0 
C. 

2. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej temperatury dyrektor może zawiesić  
    zajęcia na czas oznaczony powiadamiając o tym organ prowadzący. 

3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony  

    jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach  

    poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 
0
 C lub jest niższa; 

b) nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. 

 

 

 



§8. 
1. Jeżeli w salach, w których mają odbywać się zajęcia stan znajdującego się w nim  

    wyposażenia zagraża bezpieczeństwu dzieci nauczyciel nie może rozpocząć zajęć. 
2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie zajęć, nauczyciel niezwłocznie  

    je przerywa i wyprowadza dzieci z sali, bądź ogrodu przedszkolnego. 

3. Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania  

    pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

4. Dyrektor organizuje okresowe szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla wszystkich  

    pracowników. 

 

Rozdział IV 

§1. 
1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich  

    umiejętności ruchowych. 

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach  

    ruchowych, o czym należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych. 

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod, urządzeń  
    i pomocy zapewniającym dzieciom pełne bezpieczeństwo. 

4. Urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci  

    są mocowane na stałe. 

5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi  

    zajęciami. 

6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz  

    uczestniczenia w grach i zabawach. 

 

§2. 

1. Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony     

    1 opiekun na 10 dzieci. 

2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego  

    miejsca pobytu, zwiedzania oraz przybycia do punktu docelowego. 

3. Niedopuszczalne jest realizowanie spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy,  

    gołoledzi. 

4. Organizacja spacerów i wycieczek przebiega na zasadach określonych w Regulaminie  

    spacerów i wycieczek. 

 

Rozdział V 

§1. 
1. Wypadki dzieci pozostających pod opieką przedszkola podlegają procedurze  

    postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku. 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015 r. 
  


