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PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W  MICHAŁOWICACH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

 i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) Konwencja o Prawach Dziecka Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 

96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)  

 

§1. 

1. Procedury służą zapewnieniu dzieciom z oddziału przedszkolnego pełnego bezpieczeństwa 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie przyprowadzania i odbierania 

ich ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów. 

§2. 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi od godziny 7.00 – 17.00.  

3. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 17.00  

4. Dzieci poniżej 7 roku życia rodzice/opiekunowie wprowadzają do szkoły  i powierzają pod 

opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich 

dziecko będzie samodzielnie przechodziło do sali, biorą na siebie odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swojego dziecka.  

5. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie wychowawcom aktualnych telefonów kontaktowych 

(szczególnie numerów telefonów komórkowych).  

§3. 

1. W czasie zajęć oddziału przedszkolnego nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo 

powierzonych mu uczniów.  

2. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły zabawek lub przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia.  
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3. Zajęcia edukacji przedszkolnej realizowane są bez przerw, dlatego dzieci nie mogą korzystać 

z oferty sklepiku szkolnego w czasie przerw.  

4. Zabronione jest w czasie przerw wychodzenie na korytarz, boisko lub plac zabaw.  

5. Nauczyciel musi pamiętać, który uczeń, w jakim celu i na jak długo się oddalił z sali. 

W  przypadku braku dyscypliny nauczyciel wyciąga konsekwencje wobec dziecka lub grupy 

dzieci.  

6. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych pełnią nadzór na placu zabaw w chwili, gdy są tam 

ze swoją grupą.  

§4. 

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione, 

kaszlące lub z chorobami skóry, z pasożytami głowy nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi.  

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice zostaną poinformowani 

o  sytuacji telefonicznie i muszą niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.  

3. W przypadku wypadku dziecka, rodzice informowani są o sytuacji telefonicznie. Po 

odebraniu dziecka ze szkoły podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. 

§5. 

1. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym można odbierać zgodnie z planem zajęć.  

2. Odbiór dzieci poniżej 7 r. życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.  

3. Życzenie dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

Postanowieniem Sądowym.  

4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.  

5. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu.  
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6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca 

nauczycielowi.  

7. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się  

z rodzicami dziecka.  

8. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może, po uprzednim kontakcie z rodzicem 

(telefonicznym), wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. 

Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim 

czytelnie.  

9. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko. 

10. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet 

jeśli przebywają na terenie szkoły.  

 11.  Dziecku można pozwolić odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarła na 

miejsce pobytu grupy.  

12. Zasady opieki podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły reguluje Regulamin Wycieczek. 

Rozpoczęcie i zakończenie wycieczki odbywa się zawsze na terenie szkoły. 

§6. 

1. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne 

zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku 

nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę oraz 

informuje o zdarzeniu przełożonego.  

2. Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/opiekuna 

znajdującego się pod wpływem alkoholu.  

3. W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innego środka psychoaktywnego, nauczyciel może prosić o pomoc Policję w celu 

potwierdzenia lub wyjaśnienia w/w faktu.  
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4. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie 

nietrzeźwości powtórzy się, wychowawca grupy powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora 

szkoły. 

§7. 

1. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie 

wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad, uczestniczy w zabawach 

dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar nagród obowiązujących w danej grupie.  

2. W czasie zajęć obowiązkowych, zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim 

uwagę na bezpieczeństwo dzieci.  

3. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na stołówkę szkolną, na wycieczki piesze, dzieci 

ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają. Dzieci przemieszczają się pod opieką 

nauczyciela. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się dziecka samodzielnie.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania 

dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych. 


