
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W NIEPUBLICZNYM 

PRZEDSZKOLU „ZAKĄTEK MALUCHA” W BRZEŹNICY 

 

 

Procedura dotycząca zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć 

dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu  

„Zakątek Malucha” w Brzeźnicy  

 

• Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie MEN i S z dnia 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) 

• Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, Poz. 1516 

 

Definicja przedmiotu procedury: 

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego 

rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez 

oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka  

w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także 

zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia 

Cel główny Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym 

Przedszkolu „Zakątek Malucha „ w Brzeźnicy znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie  

i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych 

oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są 

zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

 



Sposób prezentacji procedur 

1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

 

Dokonywanie zmian w procedurach 

1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci  

w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zapewniamy bezpieczeństwo, zgodnie 

z następującymi procedurami: 

 

1. Cel procedury 

Określenie zasad bezpiecznej organizacji zajęć dodatkowych. 

 

2. Zakres stosowania 

Doskonalenie bezpiecznego organizowania zajęć dodatkowych. 

 

3. Opis procedury  

 

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo 

dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających 

opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci 

zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod 

opiekę nauczyciela grupy. 

3. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki. 

4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego 



zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub 

pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup. 


