O programie
Program „Bezpieczne przedszkole” jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników
przedszkola. Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności
związanych z bezpieczeostwem (samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.) przy
aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie
oraz wprowadzanie zmian na placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i
pracowników.

CEL

Dzieci

Są samodzielne, mają
wpojone nawyki i
zasady, które
sprzyjają
bezpieczeostwu.
Rozumieją,
przestrzegają zasad i
przepisów
związanych z
bezpieczeostwem.
Wiedzą jak należy się
zachowad w sytuacji
zagrożenia.

Rodzice

Aktywnie wspierają
przedszkole w
działaniach
prozdrowotnych i
wpajaniu dzieciom zasad
bezpieczeostwa.
Pogłębiają swoją wiedzę
w tym zakresie. Biorą
aktywny udział w
różnego rodzaju
przedsięwzięciach
organizowanych w
placówce

Przedszkole

Ma wypracowane
procedury
postępowania w
sytuacjach
związanych z
bezpieczeostwem. Są
one znane wszystkim
pracownikom i przez
nich przestrzegane.
Pracownicy wiedzą
jak postępowad w
sytuacjach zagrożenia

EFEKT

Bezpieczne Dziecko

Bezpieczny Dorosły

Bezpieczne
Przedszkole

Czas trwania programu: 3 lata (czas edukacji dziecka w przedszkolu

Etapy realizacji

Dzieci

I etap edukacji

Wyrabianie umiejętności
samoobsługowych
Wyrabianie nawyków higienicznych
i kulturalnych
Wdrażanie do zachowao
prozdrowotnych
Wdrażanie dzieci do utrzymania
ładu i porządku na terenie
przedszkola
Koniec roku: zdobycie odznaki
„samodzielny przedszkolak”. Przez
cały rok dzieci zdobywają znaczki
„to potrafię”

II etap edukacji

Utrwalanie zachowao
prozdrowotnych
Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci
Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeostwo własne oraz innych
Przez cały rok dzieci uczą się
prawidłowego poruszania po
drogach i korzystania ze środków
transportu
Pod koniec roku zdobywają „kartę
uczestnika ruchu drogowego” w
obecności policjanta

III etap edukacji

Rodzice

Otrzymują kwartalnik
„Bezpieczne Przedszkole”
Zdobywają tytuł
„Odpowiedzialny rodzic”
- biorą udział w spotkaniach
- wykonują wspólnie z dziedmi
zadania
- biorą udział w
przedsięwzięciach
organizowanych na terenie
przedszkola (konkursy
plastyczne, zawody z
ratownictwa itp.)
Otrzymują różnego rodzaju
informacje na stronie
internetowej i gazetce
przedszkolnej
Wypełniają ankietę
„odpowiedzialny rodzic”

Przedszkole

Wypracowuje procedury
dotyczące bezpieczeostwa
(odbieranie, przyprowadzanie
dzieci do przedszkola, chore
dziecko w przedszkolu, pobyt
dzieci na dworze, korzystanie z
Sali gimnastycznej, ewakuacja
itp.)
Wdraża i stosuje procedury
(pracownicy je znają i stosują)
Pracownicy uczestniczą w
różnego rodzaju szkoleniach
związaych z bezpieczeostwem
(pierwsza pomoc, emisja głosu,
żywienie dzieci w przedszkolu
itp.)
W przedszkolu przestrzegane
są przepisy BHP i p.poż
Wszyscy pracownicy wiedzą jak
postępowad w sytuacjach
zagrożenia
Przedszkole jest miejscem
bezpiecznym dla dzieci i
pracowników
Przedszkole uzyskuje certyfikat
„Bezpieczne Przedszkole

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk
atmosferycznych i unikaniu zagrożeo
Utrwalanie umiejętności społecznych dzieci
Utrwalanie zachowao prozdrowotnych
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeostwo własne oraz
innych
Przez cały rok dzieci zdobywają punkty w książeczce „Mały
ratownik”
Na zakooczenie roku przyznanie odznak „Mały ratownik”

