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REGULAMIN 
KLUB  MISIA  BO 

BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA 
 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA  
 
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139 z 2009 r. poz. 1130). 
 

1. Personel zatrudniony w przedszkolu oraz inne osoby oddelegowane do pracy na okres stały 
są odpowiedzialne w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 

 
2. W przypadku nagłych wszyscy pracownicy mają obowiązek natychmiastowego działania bez 

względu na zakres wykonywanych czynności służbowych tzn. udzielania pierwszej pomocy, 
zawiadomienie dyrektora, wezwanie pogotowia. Nauczycielka ma obowiązek 
powiadomienia rodziców dziecka w trybie natychmiastowym. 

 
3. Osoby zatrudnione w przedszkolu mają obowiązek okazywać życzliwość wszystkim 

dzieciom, osobom zgładzającym dolegliwości oraz dążyć do wyrabiania w sobie 
umiejętności szybkiej oceny sytuacji, panowania nad nią w każdy czasie i we wszystkich 
okolicznościach. 

 
4. Osoba dyżurująca na holu w godzinach rannych jest odpowiedzialna za przyjęcie dziecka 

osobiście od rodziców lub opiekunów i przekazania go nauczycielce oddziału. 
 

5. Osoba dyżurująca w godzinach popołudniowych i południowych jest odpowiedzialna za 
osobiste przekazanie dziecka rodzicom lub pisemnie upoważnionej przez rodziców osobie 
po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielką lub dyrektorem. 

 
6. Osoby dyżurujące w szatni są odpowiedzialne za ład i porządek oraz bezpieczeństwo 

dzieci. 
 

7. Drzwi wejściowe do budynku są zawsze zamknięte. Szczególna uwaga obowiązuje przy 
wychodzeniu i powrocie ze spaceru jak również podczas pobytu w ogrodzie i korzystaniu w 
tym czasie przez dzieci z toalety. 

 
8. Osoby pracujące na parterze po usłyszeniu dzwonka mają obowiązek otworzyć drzwi 

interesantom lub innym osobom, których pobyt na ternie przedszkola jest konieczny  
i uzasadniony. 

 
9. Środki dezynfekcyjne, lekarstwa, gorące żelazka i inne niebezpieczne urządzenia należy 

przechowywać w pomieszczeniach do których dzieci nie mają dostępu. 
 

10. Należy zabezpieczyć naczynia z gorącą wodą i potrawami. 
 

11. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wchodzenia dzieci do kuchni. 
 

12. Dzieci powinny zawsze przebywać  pod opieką pracownika pedagogicznego. 
 

13. Nauczycielce nie wolno oddalać się od grupy dzieci nie zabezpieczając im właściwej  
i równorzędnej opieki. 

 
14. Nauczycielka udająca się z dziećmi na wycieczkę lub spacer zobowiązana jest podać do 

ogólnej wiadomości miejsce pobytu i czas powrotu, zaopatrzyć się w środki opatrunkowe, 
zabrać ze sobą dwie lub trzy osoby do pomocy. Przy przejściu przez jezdnię zatrzymać 
dzieci na chodniku, samej wejść na jezdnię, zatrzymać ruch i dać znak osobom 
opiekującym się dziećmi do przejścia. W czasie wycieczki na nauczycielkach ciąży 
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obowiązek wypełnienia „Karty wycieczki” i przekazanie jej społecznemu inspektorowi bhp 
jak dokumentacji. 

 
15. Nauczycielka zobowiązana jest wielokrotnie zebrać dzieci, ustawić je i policzyć przed 

wprowadzeniem dzieci do ogrodu lub inny teren nauczycielka ma obowiązek sprawdzić, czy 
teren nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. 

 
16. W czasie zabaw w terenie dzieci ni mogą oddalać się poza zasięg wzroku nauczycielki. 

Nauczycielka ma obowiązek zapoznać dzieci z terenem, pilnować, aby furtka była 
zamknięta na klucz. 

 
17. W dni upalne nauczycielka czuwa nad tym, aby wszystkie dzieci miały nakrycie głowy i 

napoje do picia. 
 

18. W czasie posiłków należy chronić dzieci przed poparzeniem gorącymi potrawami. Osoby 
obsługujące dzieci powinny przestrzegać zasady nalewania zup czy innych płynów do 
naczyń nie więcej niż do połowy. Przygotowane porcje należy podawać na stoliki. 

 
19. Każdy pracownik przedszkola jeśli zauważy okoliczności sugerujące możliwość wypadku, 

zagrożenie bezpieczeństwa dzieci powinien natychmiast zawiadomić dyrektora 
przedszkola. 

 
20. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w łazienkach dziecięcych i w kuchni i są 

niedostępne dla dzieci. 
 

21. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są znać instrukcję pożarową, alarmową na 
wypadek ewakuacji. Sygnałem alarmowym jest dwukrotny ciągły sygnał dzwonka (2 x po 5 
sekund) 

 
22. Wszyscy pracownicy odpowiadają przed dyrektorem za przestrzeganie regulaminu. 

 
23. Winni zaniedbywania swoich obowiązków będą pociągani do odpowiedzialności służbowej i 

dyscyplinarnej, niezależnie od konsekwencji przewidzianej przepisami prawa. 
 
 
1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 

 


