
Instrukcja BHP dotycząca dzieci
 podczas ich pobytu w

 Samorządowym Przedszkolu nr 102 w Krakowie

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.  
z 2003r. nr 6, poz. 69).

1. Personel  kierowniczy,  pedagogiczny,  administracyjno  –  gospodarczy,  osoby 
odbywające praktykę pedagogiczną  w przedszkolu  oraz  osoby współdziałające 
w pracy przedszkola mają obowiązek znać niniejszą instrukcję.

2. Personel  zatrudniony  w  przedszkolu  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi,  jest 
odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
przebywających  pod  opieka  dzieci.  Obowiązek  natychmiastowego   działania 
dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu.

3. Dyrektor  przedszkola  odpowiedzialny  jest  za  stan  BHP  przedszkola  oraz 
zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania.

4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP, które są 
określone  w  obowiązujących  na  terenie  przedszkola  szczegółowych 
regulaminach,  instrukcjach  i  procedurach.  Nieznajomość  przepisów 
o bezpieczeństwie  dzieci  nie  usprawiedliwia  ich  nieprzestrzegania.  Winni 
zaniedbania swych obowiązków będą pociągnięci do odpowiedzialności służbowo 
– dyscyplinarnej.

5. Dzieci  powinny  być  pod  stałą  opieka  nauczyciela,  który  dostosowuje  swoje 
oddziaływania  do  wieku  dziecka  i  jego  możliwości  rozwojowych,  potrzeb 
środowiska  z  uwzględnieniem  istniejących  warunków  lokalowych, 
a w szczególności  zapewnia  bezpośrednią  i  stałą  opiekę  nad dziećmi  w czasie 
pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

6. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka 
na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być 
priorytetem wszelkich jego działań. W przypadku ich narażenia poniesie za to 
pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

7. Od  rana  są  organizowane  zajęcia  i  zabawy,  aby  dzieci  mogły  spędzać  czas 
w przedszkolu atrakcyjnie i aktywnie.

8. Dzieciom,  które  już weszły do sali,  nie wolno podczas  dnia wychodzić  z niej  
samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić 
z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką 
nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.



9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwag na zgodną i bezpieczną zabawę 
dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

10. Nauczyciele  obserwują  dzieci  podczas  zabaw,  kierują  zabawą lub  ją  inspirują, 
ewentualnie  ingerują  w konflikty  między dziećmi,  jeśli  te  nie  są  w stanie  ich 
rozwiązać.

11. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

12. Nauczyciel  ustala wspólnie z dziećmi zasady i  normy obowiązujące w grupie, 
wdraża  dzieci  systematycznie  do  zgodnej  zabawy,  do  przestrzegania  zasad 
zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje 
dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

13. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego 
uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien 
mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

14. Przy przemieszczaniu się grupy na terenie przedszkola dzieci poruszają się parami 
lub „gęsiego”.

15. Nauczyciele  mają  ściśle  wyznaczone  godziny  pracy  z  dziećmi.  Obowiązkiem 
nauczyciela  jest  punktualne  przychodzenie  do  pracy;  nie  jest  dopuszczalne 
spóźnianie  się.  Nauczyciel  ma  obowiązek  zgłosić  dyrekcji  fakt  spóźnienia  do 
pracy i podać jego przyczynę.

16. Nauczycielowi  nie  wolno pozostawić  dzieci  w grupie  bez  opieki,  gdy  nie  ma 
jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi 
pozostanie  w  grupie  i  wypłacić  za  ten  czas  wynagrodzenie  za  godziny 
ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

17. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej.  Gdy 
nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba 
z obsługi  grupy  (pracownik  obsługi).  Nauczyciel  powinien  ograniczyć  swoją 
nieobecność do minimum.

18. W wypadku gdy dziecko pomimo wszelkich zabezpieczeń w przedszkolu, oddali 
się poza jego teren, należy niezwłocznie wszcząć poszukiwania. Jeśli nie zostanie 
odnalezione w ciągu 20 min. należy zawiadomić rodziców i policję.

19. Przedszkole  powinno  być  wyposażone  w  apteczkę,  zaopatrzoną  w  niezbędne 
środki  potrzebne  przy  udzielaniu  pierwszej  pomocy.  Każdy  nauczyciel 
w placówce powinien posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

20. W Regulaminie Pracy Przedszkola powinny być zawarte przepisy bezpieczeństwa 
dostosowane do warunków lokalnych.

21. W  Przedszkolu  na  widocznym  miejscu  powinna  znajdować  się  wywieszka 
podająca telefony służb ratowniczych i alarmowych.



22. W razie  wystąpienia  wypadku  dziecka  na  terenie  przedszkola  lub  poza  nim 
pracownik przedszkola, który jest świadkiem wypadku, stosuje się do procedury 
powypadkowej obowiązującej  w przedszkolu.

23. Instrukcja ta nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą powstać na terenie 
przedszkola  a  jedynie  stanowi  zasady  postępowania,  które  obowiązują 
pracowników we wszystkich, również nie wymienionych okolicznościach.

Załączniki:

1. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym

2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola


