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Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w środowisku przedszkolnym i 

szkolnym znalazła się w ostatnich latach w centrum zainteresowania władz oświatowych, a 

także rodziców. W przedszkolach i szkołach dochodzi coraz częściej do zdarzeń, które mogą 

bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu dzieci. Właściwa 

reakcja rówieśników, nauczycieli, pracowników obsługi i dyrekcji, adekwatna do zaistniałego 

zdarzenia daje gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo 

dzieciom. 

Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacjach zagrożenia regulują przede 

wszystkim niżej wymienione przepisy: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

2) ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. 

3) ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r 

4) ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r 

5) ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r 

6) ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r 

7) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 

1982. 

8) ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 

 

Bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. 

Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu należy do 

najważniejszych obowiązków dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 

 

Zadania realizowane w naszym przedszkolu w zakresie bezpieczeństwa: 

1. Wyznaczona jest osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

2. Wszyscy pracownicy są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na tle seksualnym. 

3. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przechodzą 

okresowe szkolenia w zakresie BHP. 

4. Nauczyciele znają Procedurę „Niebieskiej Karty, która obejmuje czynności podejmowane i 

realizowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

5. Podczas Rad Pedagogicznych nauczyciele zapoznawani są z rozporządzeniami 

Ministerstwa w sprawie bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych. 

6. Przedszkole współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

7. W przedszkolu opracowane są regulaminy i procedury służące bezpieczeństwu dzieci np. 

bhp, ewakuacji, ppoż., procedury przeciwdziałania i zapobiegania działalności 

terrorystycznej, organizacji spacerów i wycieczek, przyprowadzania i odbierania dzieci z 

przedszkola, ochrony danych osobowych w tym wizerunku dziecka. 

8. Pracownicy zaznajomieni są z systemem alarmowym oraz z zasadami postępowania po 

jego ogłoszeniu, niezbędna wiedza przekazywana jest również dzieciom. 
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9. W przedszkolu dokonywane są bieżące i okresowe przeglądy techniczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

10. Systematyczne monitorowanie bazy przedszkola sprzyja podnoszeniu bezpieczeństwa 

dzieci . 

11. Na tablicach ogłoszeń przedstawiane są rodzicom prezentacje dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

12. W każdej grupie opracowany jest „Kodeks przedszkola”, w którym zawarte są 

podstawowe zasady zachowań dziecka w społeczności przedszkolnej. 

13. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek nauczyciele 

przygotowują kartę wycieczki, zapewniają odpowiednią liczbę opiekunów, wpisują się do 

zeszytu wyjść oraz zaopatrują dzieci w kamizelki odblaskowe lub opaski 

14. Przestrzegane są procedury związane z wypadkami – udzielenie pierwszej pomocy, 

zgłaszanie zdarzenia dyrekcji i Rodzicom, sporządzanie protokołu powypadkowego. 

15. Natychmiastowe reagowanie na niewłaściwe zachowania dzieci, rozmowy z dziećmi i 

rodzicami, czytanie odpowiedniej literatury na ten temat. 

16. Podejmowane są natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia sytuacji za-

grażających bezpieczeństwu dzieci takich jak: rozlany płyn, potłuczone szkło, obe-rwana 

tablica, otwarty dostęp do urządzeń elektrycznych itp. 

17. Nauczyciele planują w ciągu całego roku zajęcia o tematyce bezpieczeństwa i dbałości o 

zdrowie swoje i innych. 

18. Upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy 

wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

19. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują 

się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, bezpieczeństwo, postawę moralną z poszanowaniem 

godności osobistej dziecka. 

20. Na zebraniach z rodzicami poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i 

zdrowiem dzieci. 


