
BEZPIECZNY POBYT DZIECKAW BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM (SALA 

ODDZIAŁOWA, SZATNIA) 

1. Rodzice( opiekunowie prawni) przyprowadzający dziecko do przedszkola rozbierają 

je w szatni, następnie prowadzą do sali wyznaczonej w organizacji przedszkola  

i zostawiają pod opieką nauczyciela. 

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

dzieci przebywają określoną ilość godzin pod opieka nauczyciela. 

3. Zajęcia i zabawy programowe i dowolne odbywają się w bezpiecznych warunkach 

pod opieką nauczycieli i nauczycieli zajęć dodatkowych. 

4. W czasie programowych zajęć i zabaw dydaktyczno – wychowawczych 

prowadzonych z dziećmi, w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, drzwi do 

sali są zamknięte. 

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

przez nauczycieli grup. 

6. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczycielka przypomina o zasadach 

bezpiecznej zabawy w ogrodzie. Razem wychodzą do szatni po przeliczeniu grupy 

przez nauczyciela. 

7. Po przeliczeniu dzieci wychodzą do ogrodu przed opuszczeniem przedszkola 

nauczycielka sprawdza furtkę i bramę przedszkola, w razie potrzeby zamknięcia prosi 

pracownika przedszkola o jej zamknięcie. Dopiero po upewnieniu się, że teren 

przedszkola jest odpowiednio zabezpieczony opuszcza budynek przedszkola. 

Nauczycielka przypomina o regulaminie bezpiecznego korzystania z urządzeń, 

organizuje i monitoruje swobodne zabawy dzieci. Korzystanie z toalety przez dzieci 

przy wejściu do placówki odbywa się pod opieką pracownika przedszkola. 

8. W wyznaczonym przez nauczycielkę czasie, na sygnał, zorganizowana jest zbiórka 

dzieci, które ustawione w pary są liczone przez nauczycielkę. 

9. 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 nauczyciela przyprowadzającego dzieci, liczy je podczas 

przekazywania grupy, sprawdzając jednocześnie listę. 

10. Dzieci odbierane są przez rodziców bezpośrednio z grupy od nauczyciela. 



11. Nauczycielka oddaje dziecko rodzicom bądź opiekunom prawnym lub osobom 

upoważnionym za okazaniem dowodu tożsamości. Nauczyciele posiadają wykaz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka. 

 


