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PP O D S T A W AO D S T A W A   P R A W N AP R A W N A ::    

1. Statut Przedszkola Niepublicznego „Widzi Mi Sie”  w Siedlcach.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

4. Konwencja o Prawach Dziecka.

Cel głównyCel główny

Uzasadnieniem  wprowadzenia  niniejszych  procedur  stanowi  troska  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  każdego  dziecka

objętego opieką w naszym przedszkolu.    

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są 

zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego 

dokumentu.

Osoby, których  dotyczy procedura  Osoby, których  dotyczy procedura  

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice. 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem proceduryObowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i 
higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do 
przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 
sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; 
opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. 

2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego 
realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się 
w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują 
właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. 

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym 
stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej 
pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa 
ogólnego i wewnętrznego. 

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa
obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami
swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola. 



Sposób prezentacji procedurSposób prezentacji procedur

1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego

roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurachDokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich  zmian  w  opracowanych  procedurach  dotyczących  bezpieczeństwa  dzieci  może  dokonać  z  własnej

inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor pedagogiczny przedszkola. Wnioskodawcą zmian może

być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowePostanowienia końcowe

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są
zobligowani  do  współpracy  oraz  wzajemnego  poszanowani  praw  i  obowiązków  wszystkich  podmiotów
niniejszej procedury.

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.
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PROCEDURA  1

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i 
jego możliwości rozwojowych oraz 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. 

2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji
BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola. 

3. Przedszkole  zapewnia  dzieciom pełne  poczucie  bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym,  jak  i
psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel. 

4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w przypadku
ich  narażenia  ponosi  za  to  pełną  odpowiedzialność  dyscyplinarną.  Troska  o  pełne  bezpieczeństwo
wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. 

5. Dzieci  są  przyprowadzane do  przedszkola  od  godziny  otwarcia  tj.  6.30  przez  rodziców,  bądź  inne osoby
upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują je do godziny 8.00 do sali zbiorczej
lub po godzinie 8.00 bezpośrednio do sali zajęć.

6. Nauczyciel  (w sali  zbiorczej  lub  sali  zajęć)  ma obowiązek zwrócenia uwagi,  czy  wnoszone przez  dziecko
zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie. 

7. Każda  grupa  wiekowa  powierzona  jest  opiece  jednego  lub  dwóch  nauczycieli,  sprawowanej  zgodnie  z
ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału. 

8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki. 

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

10. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o
rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania  z tego sprzętu. 

11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na 
nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 

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



13. Nauczyciele  obserwują  dzieci  podczas  zabaw,  kierują  zabawą  lub  ją  inspirują,  ewentualnie  ingerują  w
konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel
zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym
bawią się dzieci. 

14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci
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. 

15. Podczas zajęć  obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia,  tok ćwiczeń ruchowych,
przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i
im przeciwdziałać. 

16. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się parami, a dzieci 
młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecane na początku roku szkolnego). 

17. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym  w przedszkolu 
regulaminem wycieczek i spacerów. 

18. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze
sprzętem  dostosowanym  do  potrzeb  i  możliwości  dzieci  pod  stałą  opieką  nauczyciela  oraz  pomocy
nauczyciela. 

19. Codziennie pani asystentka, przed wyjściem dzieci,  ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są 
sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 
Osoba ta musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku. 

20. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną 
prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo 
sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

21. Nauczyciel  powinien  wiedzieć,  kto  odbiera  dziecko  z  przedszkola.  Obowiązkiem  nauczycieli  oraz  osoby
dyżurującej w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu. 

22. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, 
aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką. 

23. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich 
upoważnione pisemnie. Nie odbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone 
orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem 
przechowywane w dokumentacji przedszkola. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka

do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione. 



24. Rodzice  mogą  upoważnić  określoną  osobę  do  jednorazowego  odebrania  dziecka  
z  przedszkola.  Takie  upoważnienie  powinno  nastąpić  poprzez  udzielenie  pełnomocnictwa  w  formie
pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego. 

25. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu 
sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą 
informację. 

26. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko 
(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 
dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu 
wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka 
lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję. 

27. Rodzice  są  zobowiązani  do  odebrania  dziecka  do  czasu  zamknięcia  przedszkola  tj.  do  godziny  18.00.
Dopuszczalne jest późniejsze odebranie dziecka na warunkach określonych w statucie przedszkola.

28. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka
odpowiadają te osoby. 

29. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez 
rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy 
przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku
kontaktu z rodzicami – dyrektora. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. 

30. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub  poza nim nauczyciel  jest  obowiązany
natychmiast powiadomić dyrektora oraz:  udzielić pierwszej pomocy,  zawiadomić rodziców lub prawnych
opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników
przedszkola. 

31. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu. 

32. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w 
przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. Szczegółowe instrukcje zawarte są w Procedurze 
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

33. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu 
całkowitego wyleczenia. 

34. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. 

35. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy oraz innych chorób zakaźnych.

36. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

37. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 



38. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę 
ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z 
podaniem numeru polisy. 

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017  r.



PROCEDURA 2

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).
Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice  osobiście  powierzają  dziecko  nauczycielowi  lub  osobie  pełniącej  dyżur  w  sali  zbiorczej.  W
przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo
i zdrowie dziecka.

3. W  godzinach  od  6.30  do  8.15  rodzice  (opiekunowie  prawni)  przyprowadzają  dziecko  do  sali  zbiorczej.
Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką
nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez
dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
6. Dziecka  chorego  lub  podejrzanego  o  chorobę  nie  należy  przyprowadzać  do  przedszkola.  Dzieci  np.

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo
poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka
do przedszkola.

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących
informacji  na  ten  temat.  Alergie  pokarmowe,  wziewne  należy  zgłaszać  wyłącznie  pisemnie,  dołączając
zaświadczenie lekarskie.

8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci  mogą  być  przyprowadzane  i  odbierane  przez  inne  osoby  dorosłe upoważnione na  piśmie  przez
rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w
dokumentacji  przedszkola.  Może ono zostać w każdej  chwili  odwołane lub zmienione.  Upoważnienie do
odbioru dziecka jest zawarte w dokumencie „Dodatkowe informacje o dziecku”

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z
przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą
upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku
jego  nieobecności)  nauczyciel  niezwłocznie  skontaktuje  się  telefonicznie  z  rodzicami  w celu  ustalenia
dalszego postępowania.



4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę
dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać
telefon  sprawdzający  do  rodzica  i  potwierdzić  wcześniejszą  informację.  Zaistniałą  sytuację  należy
odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i
numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez
rodziców do odbioru dziecka.

7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00–16.00 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli),
a od godz. 16.00 do 18.00 na sali zbiorczej.

8. Nauczyciel  powinien  nie  tylko  wiedzieć,  ale  także  widzieć,  kto  odbiera  dziecko  z  przedszkola.  Z  terenu
przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na
miejsce pobytu grupy.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na
spożycie  alkoholu  czy  zachowanie  agresywne.  W takim  przypadku  personel  przedszkola  ma  obowiązek
zatrzymać  dziecko  w  przedszkolu  do  czasu  wyjaśnienia  sprawy.  W  takich  okolicznościach  nauczyciel
zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym
fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor przedszkola.

10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez
orzeczenie sądowe.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY
NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 18.00. 
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje

losowe)  rodzice  lub  opiekunowie  zobowiązani  są  do  poinformowania  o  zaistniałej  sytuacji  oraz  do
uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób
upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola
oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

4. Z przebiegu zaistniałej  sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który
zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z  procedurą  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  z  przedszkola  zostają  zapoznani  wszyscy  pracownicy

przedszkola oraz rodzice.



2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017 r.



PROCEDURA 3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY)

BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki.

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź  inną

osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.

3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku 

przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 18.00, a fakt ten nie był wcześniej zgłoszony, dyrektor 

placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez 

Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają w domu, dyrektor może:

a) podjąć decyzję, że nauczyciel, bądź inny pracownik  przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;

b) gdy  nie  ma rodziców,  wspólnie  z  Policją  podejmuje  decyzję  dotyczącą  dalszego  postępowania  w danej

sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją

dyrektorowi przedszkola.

5. Przeprowadzenie  rozmowy z  rodzicami  w celu  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  oraz  zobowiązanie  ich  do

przestrzegania regulaminu przedszkola.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną

dziecka,  jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) 

celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017  r.



PROCEDURA 4

PROCEDURA POSTĘPOWANIA, GDY DZIECKO JEST ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki.

2. Nie  wydaje  dziecka,  jednocześnie  zawiadamia  o  tym  fakcie  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  dziecka,

zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor może:

a) Jeżeli  sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić  się  do policji  o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu

rodziców.

b) Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez pracownika przedszkola, jeśli rodzice są w

domu, dziecko zostaje pod ich opieką  lub opieką  osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Dziecka

przez rodziców.

c) Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

4. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.
5. Przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami  w  celu  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  oraz  zobowiązuje  ich  do

przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu.
6. Jeśli  powtarzają  się  przypadki  odbierania  dziecka  z  przedszkola,  przez  osoby  niepełnoletnie,  rodzic

zobowi  ą  zany  jest  do  dostarczenia  aktu  notarialnego,  w  którym  powierza  opiek  ę   nad  swoim  dzieckiem
wyznaczonej osobie.

7. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o
tym fakcie rodziców.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017  r.



PROCEDURA 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA, GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) USTAWICZNIE  ODBIERA DZIECKO PO GODZINACH PRACY

PRZEDSZKOLA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć  decyzję o dalszych krokach. Po

rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor
może:
a) Podjąć  decyzję,  że nauczyciel  może odprowadzić  dziecko do domu (jeżeli  są  rodzice to  dziecko

zostaje pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich wskazanych w oświadczeniu).
b) Gdy  nie  ma  rodziców  w  domu,  wspólnie  z  policją  podejmuje  decyzję  dotyczącą dalszego

postępowania  w  danej  sytuacji  (np.  zabrania  dziecka  do  pogotowia  opiekuńczego,  czyli  tzw.
placówki interwencyjnej)

3. Sporządza notatkę służbową zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
4. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą

rodzica/  prawnego  opiekuna,  który  łamie  zasady  obowiązujące  w  przedszkolu  i  powiadamia  go  o
konsekwencjach takiego zachowania.

5. W  przypadku  gdy  rodzice/prawni  opiekunowie  nadal  odbierają  dziecko  z  przedszkola  po  godzinach
urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich)
lub Sąd Rodzinny.  Przeprowadza również rozmowę  z rodzicami / prawnymi opiekunami,  informując ich o
poczynionym w tej sprawie postępowaniu.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017  r.



PROCEDURA 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA 

W PLACÓWCE

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
4. Domaga się  pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń

ciała.
5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W  razie  wypadku  powodującego  ciężkie  uszkodzenia  ciała,  wypadku  zbiorowego  lub  śmiertelnego,  dyrektor

podejmuje następujące kroki:

1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.
2. Zawiadamia  o  wypadku  rodziców  dziecka,  inspektora  BHP,  organ  nadzorujący,  Prokuraturę lub  Policję,

Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.
3. Zabezpiecza miejsce wypadku.
4. Powołuje  zespół  powypadkowy,  który  ustala  okoliczności  i  przyczyny  wypadku  

i sporządza protokół powypadkowy.
5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o

sposobie i trybie odwołania.
6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.
7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Procedura obowiązuje od dnia 01.v09. 2017 r.



PROCEDURA 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA U DZIECKA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.

2. Powiadomienie dyrektora.

3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.

4. Przeprowadzenie  rozmowy  z  rodzicami,  w  celu  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji   
i uświadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.

5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.

6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017 r.



PROCEDURA 8

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest wywieszony na placu zabaw.

2. Codziennie  rano,  przed  wyjściem  dzieci  na  plac  zabaw,  pani  asystentka,  sprawdza  teren  placu,  grabi
piaskownice i likwiduje ewentualne zagrożenia

 w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola / nauczyciela go zastępującego, a te osoby 
powiadamiają nauczycieli grup.

3. Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor
przedszkola i  jeśli  zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia
organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty.

4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i
organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej
grupy oraz pomoc nauczyciela.

6. Dzieci  mogą  korzystać  tylko  z  tych  urządzeń  ogrodowych,  przy  których  bezpieczeństwa  pilnuje  osoba
dorosła.

7. W czasie korzystania przez dzieci z rowerków, sanek, hulajnóg z dziećmi zawierane są dodatkowe umowy. 

8. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury. 

9. W  czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę
możliwości, przebywać w zacienieniu.

10. Nauczyciel  nie  organizuje  zajęć  z  dziećmi  na  powietrzu  w  warunkach  atmosferycznych  ku  temu
niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, inne)

11. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu,
udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela..

12. W  przypadku  przebywania  na  terenie  przedszkolnym  więcej  niż  jednej  grupy,  wszystkie  nauczycielki,
czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w
sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci. 



Procedura obowiązuje od dnia  01. 09. 2017 r.

PROCEDURA 9

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ  ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA

1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i
dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym. 

2.  Nauczyciel  udając  się  z  dziećmi  na  spektakl,  wystawę,  spacer,  pieszą  wycieczkę  
w pobliżu przedszkola dokonuje wpisu do dziennika zajęć przedszkola.

3.  Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola.

4.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliżu przedszkola, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i
pomoc nauczyciela lub asystentka (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci)

5.  W  przypadku  wyjścia  poza  teren  przedszkola  grup  3-latków  opiekę  sprawuje  nauczyciel,  
pomoc nauczyciela i asystentka (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci)

6.  Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 5 dzieci przypada 1 opiekun

7.  W  przypadku  nieobecności  pomocy  nauczyciela  danej  grupy,  udział  w  wycieczce  bierze  asystentka,
wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela. 

8. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel. 

9. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły
parami w kolumnie, para za parą.

10. W czasie trwania wycieczki  pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru,  podczas przejść w pobliżu jezdni,
osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.

11. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę)
i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

12. Przejście przez  ulicę odbywa się  tylko w wyznaczonych  miejscach,  dzieci  przechodzą  sprawnie,  parami;
nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel
przechodzi z ostatnią parą. 

13. Wskazane jest, by dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy posiadały kamizelki lub opaski odblaskowe. 

14. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć  w wycieczce, nauczyciel 
zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

15. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej  grupie,  pod warunkiem zachowania maksymalnej
liczby 25 dzieci w oddziale.
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PROCEDURA 10

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK

1. W  przedszkolu  obowiązuje  regulamin  spacerów  i  wycieczek,  którego  znajomość  podpisują  wszyscy
pracownicy przedszkola.

2.  Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z
dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką. 

3. 4  dni  przed  wycieczką  nauczyciel  przedstawia  dyrektorowi  przedszkola  do  zatwierdzenia  komplet
dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami: 

 plan wycieczki, 

 listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie
jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00), 

 liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym, 

 lista telefonów kontaktowych rodziców przedszkolaków,

 oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.

4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel,  pomoc nauczyciela, asystentki oraz
inne osoby wskazane listą opiekunów  (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).

6. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę).

7. Podczas wycieczki zapewnia się napoje. 

8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje.

9. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w 
wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

10. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej  grupie,  pod warunkiem zachowania maksymalnej
liczby 25 dzieci w oddziale. 

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017 r.



PROCEDURA 11

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym  z tygodniowego rozkładu 
zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym  z dyrektorem przedszkola.

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada
za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).

4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się
samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.

5. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.

6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone
niepokojące zachowania dzieci.

7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w
dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.

8. Przed rozpoczęciem zajęć, osoba prowadząca zajęcia dodatkowe potwierdza swoje przyjście u dyrektora 
przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi 
telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.

9. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka
nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci
do ich grup. 

10. Osoba  prowadząca  zajęcia  dodatkowe  raz  w  roku,  w  terminie  uzgodnionym  z  dyrektorem  przedszkola,
prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017 r.



PROCEDURA 12

PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest zamknięte od godziny 9.00. Rodzice, którzy później przyprowadzają dziecko, lub interesanci 
używają domofonu, gdy chcą po godzinie 9. 00 wejść na teren placówki.

2. Rodzic, chcąc odebrać dziecko z przedszkola używa domofonu i informuje po jakie dziecko przyszedł.

3. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

4. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w 
szczególności prosi o: 
 podanie celu wizyty, 

 nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba, 

 prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby, 

5. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie 
może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi. 

6. W nagłych przypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres czynności 
służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

7. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ( gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, nie
ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie),  pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub nauczyciela go zastępującego.

8. W  przypadku  powstania,  pod  nieobecność  dyrektora,  zdarzenia  niebezpiecznego,  wypadku,  innego
wydarzenia  grożącego  dziecku  lub  niepokojącego,  utrudniającego  podjęcie  właściwej  decyzji,  każdy
pracownik,  a  zwłaszcza  nauczyciele  wszystkich  grup  mają  obowiązek  natychmiastowego  telefonicznego
skontaktowania się z dyrektorem przedszkola. 

9. Osoby,  które  podają  się  za  kontrolerów,  inspektorów  itp.  powinny  być  natychmiast  odprowadzone  do
gabinetu dyrektora. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez
wiedzy i zgody dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby.

10. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje
dyrektor przedszkola.
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Procedura 13

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECI OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 1.  Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. 
przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 
alergię powodującą takie objawy.
2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie 
może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej 
sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.
4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie 
przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy choroby.
5. Gdy u dziecka zauważa się objawy infekcji /podwyższona temperatura, wymioty, biegunka, katar, uporczywy kaszel, 
apatia/ i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi 
rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola, zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
6. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub 
zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
7. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – 
zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.
8. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce 
w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga 
natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy 
przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie o
sytuacji nauczyciel, dyrektor przedszkola powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
Nauczyciel udzielając pomocy, powinien:
· ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia,
· ocenić stan poszkodowanego dziecka,
· wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,
· zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia,
· przystąpić do akcji ratowniczej.



Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia 
przez służbę medyczną.

9. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela, 
dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola.

10. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku /ewentualnego przewiezienia dziecka 
do szpitala/ - zostaje spisany protokół . W przypadku nie przybycia na czas rodziców, prawnych opiekunów 
dziecka, nauczyciel, opiekun zajmujący się dzieckiem jedzie z nim do szpitala i tam oczekuje na przybycie rodziców 
dziecka.

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są 
zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

12. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i żelu.

13. Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek (zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 
listopada 2010 roku w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się 
tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków. 
Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko 
choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również dołączenie 
zlecenie lekarskie oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel zaś musi wyrazić 
zgodę na to, że będzie podawać dziecku leki ( zał. 2).

Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych 
czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku 
choremu na astmę).

14. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o 
wystąpieniu u dziecka choroby - rodzice, są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia 
leczenia.

15. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków choroby pasożytniczej lub 
zakaźnej wśród dzieci.

16. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu wykrywania 
ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie przedszkole.

17. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.



18. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej lub zatrucia pokarmowego, 
rodzice wychowanka przedszkola zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.

19. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci 
uczęszczające do przedszkola.

Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia 
od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia 
dla innych wychowanków przedszkola.

20. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną 
lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od 
momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia 
lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i 
zakażenia pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa
wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowordzeniowych,
mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.

21. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu 
zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla 
rodziców i opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).

22. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych lub przebywania na terenie 
przedszkola dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, 
sanitariatów, zabawek.

Procedura obowiązuje od dnia 01. 09. 2017 r.



Procedura 14

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy 
warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

1. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani mieć aktualne szkolenie BHP i znać 
obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.

2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola muszą znać numery telefonów alarmowych, plany 
ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

3. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani umieć posługiwać się podręcznym sprzętem 
gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego.

4. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani w trakcie alarmu pożarowego stosować się do 
wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola Niepublicznego „Widzi Mi Sie” w 
Siedlcach.

5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.
6. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz użytkowania grzałek elektrycznych, 

piecyków, podgrzewaczy bez zgody dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
7. Dyrektor przedszkola współpracuje ze Strażą Pożarną, systematycznie organizuje na placówce próbne 

ewakuacje. W trakcie alarmu pożarowego- próbnej ewakuacji należy stosować się do wytycznych zawartych 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA- ZASADY EWAKUACJI.

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zachować bezwzględny spokój i nie wywoływać paniki.
2. Powiadomić głosem, krzykiem osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
3. Należy natychmiast zaalarmować:

- Państwową Straż Pożarną- tel. 998 lub 112- i zgłosić wypadek pożaru z określeniem; dokładnego adresu i miejsca 
pożaru (nazwa zakładu, ulica, numer budynku, droga dojazdowa itp.), zawiadomić co się pali, czy są zagrożeni ludzie, 
podać swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się rozmawia, odpowiedzieć na pytania i po potwierdzeniu przyjęcia
meldunku o pożarze rozłączyć się i odnotować godzinę alarmową,



-Dyrektora przedszkola

4. W miarę możliwości usunąć przedmioty palne oraz wyłączyć dopływ prądu do instalacji i urządzeń znajdujących się 
w najbliższym otoczeniu i miejscu pożaru, przy wykonywaniu tych czynności bez decyzji kierującego akcja nie otwierać
okien i drzwi do palących się pomieszczeń.

5. Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu podręcznego sprzętu gaśniczego.

6. Przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo dzieci i własne, dopomóc dzieciom, których życie lub zdrowie jest 
zagrożone (ustalić liczbę osób zagrożonych, drogi dojścia, czy są inne zagrożenia, jakich zabezpieczeń wymagają 
ratownicy).

7. Należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo- gaśniczą i wykonywać ścisłe i niezwłocznie jego 
zalecenia.

8. Z chwilą przybycia jednostki Straży Pożarnej poinformować jej dowódcę o dotychczasowych działaniach i miejscu 
zdarzenia, ze wskazaniem drogi dojścia, źródeł czerpania wody, pomieszczeniach pożarowo niebezpiecznych lub tych, 
gdzie znajdują się najbardziej znaczące dokumenty.

9. Przy tendencji pożaru do dalszego rozszerzenia oraz zagrożeniu dla dzieci, dorosłych i wartościowego mienia- 
przygotować się do ewakuacji.

10 Pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobom kierującym akcją ratowniczą. Podczas wykonywania 
powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać następujących zasad:

-w pierwszej kolejności ratować zagrożone dzieci,

-przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, nie gasić wodą instalacji i urządzeń 
elektrycznych będących pod napięciem,

-usunąć z zasięgu działania ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami 
łatwo zapalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty,

- nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okna do pomieszczeń, w których powstał pożar, podczas ewakuacji 
pomieszczenia należy przymknąć, ale nie zamykać ich na klucz.

11. Dyrektor placówki lub osoba zastępująca po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym zagrożeniu mają obowiązek
objąć kierownictwo akcją ratowniczo - gaśniczą i ewakuacyjną do czasu przybycia jednostki staży pożarnej, a w 
szczególności:

-upewnić się czy zaalarmowano PSP,



-udać się bezzwłocznie na miejsce zdarzenia,

-ocenić sytuację w zakresie zagrożenia pożarowego bądź innego niebezpieczeństwa dla ludzi,

-spowodować rozpoczęcie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,

-podjąć decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji ludzi z obiektu,

-z chwilą przybycia jednostek PSP przedstawić dotychczasową sytuacje kierującemu akcją ratowniczą

-zabezpieczyć pogorzelisko w celu uniknięcia pożaru wtórnego oraz rozpoczęcia prac komisji powołanej do 
stwierdzenia przyczyny powstania pożaru.

12. Decyzje o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor lub inna osoba odpowiedzialna.

ZASADY BEZPIECZNEJ EWAKUACJI:

-informacje o rozpoczęciu ewakuacji należy przekazać w sposób spokojny, sugestywny, aby nie spowodować paniki,

-osoba decydująca o ewakuacji rozdziela zadania i wyznacza osobę odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wszyscy 
opuścili strefę zagrożoną,

-ewakuacje rozpoczyna się od pomieszczeń najbardziej zagrożonych,

- najpierw należy ewakuować osoby poszkodowane, dzieci i starszych,

-w przypadku silnego zadymienia poruszać się w pozycji na czworakach wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji, 
osłaniając w miarę możliwości usta i nos mokrym ręcznikiem,

-zabronione jest poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunków ewakuacji oraz zatrzymywanie się i tarasowanie
przejść ewakuacyjnych,

-w przypadku odcięcia drogi ewakuacji należy zabezpieczyć pomieszczenie przed przedostaniem się do niego dymu i 
ognia oraz zaalarmować przez okno osoby na zewnątrz i czekać na przybycie straży pożarnej ze sprzętem do ewakuacji
z wysokości,

-szukając ludzi w zadymionych pomieszczeniach szczególną uwagę zwrócić na okolice okien i drzwi, tam z reguły 
chronią się te osoby,

- po ewakuacji sprawdzić czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia,

- nie wolno pozostawić ewakuacji bez nadzoru – ludzie w panice robią rzeczy nieprzewidywalne, stwarzając zagrożenie
dla siebie i dla innych.
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Procedura 15

PRODEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW-

postępowania w przypadku pojawienia się zarzutów zawiązanych z niewłaściwym zachowanie się pracownika
przedszkola wobec dzieci.

1. W przedszkolu skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora lub zastępującą go osobę.

2. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: 
nauczyciel - dyrektor.

3. Miejscem przyjmowania skarg i wniosków jest gabinet dyrektora placówki.

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski po wcześniejszym umówieniu się.

5. Pracownik placówki, który otrzymał skargę dotyczącą działalności, jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie 
dyrektorowi.

6. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

7. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu 
i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych.

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości placówki.

9. Kwalifikowania spraw jako skargi i wnioski dokonuje dyrektor.

10. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.

11. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienie lub 
uzupełnienie.

12. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaną bez rozpoznania.



13. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola.

14. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

-oryginał skargi/wniosku

-notatka służbowa informująca o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego

-materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku

-odpowiedź do wnoszącego, w której zostaje powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z rzędowo 
potwierdzonym jej wysłaniem

-inne pisma, jeżeli sprawa tego wymaga.

15.Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać:

-oznaczenie organu, od którego pochodzi

-wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do

wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku

-faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie

-imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

16. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w aktach rzeczowych przedszkola.

17. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której 
pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej

18. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

19. Skargę/wniosek rozpatruje się:

-do czternastu dni, 

-do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

-do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowany.

20. Do siedmiu dni należy:



-przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze 
wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

-przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub 
gdy właściwy organ jest organem sprawiedliwości,

-przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich 
poruszane dotyczą różnych organów,

-przesłać informację do wnoszącego o przesunięcie terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego 
przesunięcia,

-zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji

dotyczących skargi/wniosku,

-udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności 
sprawy.
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Procedura 16

PROCEDURA POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM KRZYWDZONYM

1. Stwierdzenie przez nauczycielkę lub dyrektora, że mamy do czynieniaz przypadkiem przemocy (psychicznej, fizycznej,
emocjonalnej, seksualnej).

2. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami:

- termin rozmowy dogodny dla obu stron;

- ostrożne prowadzenie rozmowy (nie oskarżanie, nie grożenie konsekwencjami);

- przedstawienie rzeczowych argumentów;

- wysłuchanie rodziców, opiekunów prawnych dziecka;

- udzielenie rad, zaoferowanie odpowiedniej do sytuacji pomocy;

- sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

3. W razie uchylania się rodziców od kontaktu z przedszkolem, lub stałej obserwacji u dziecka przejawów zaniedbania 
informujemy odpowiednie służby: 

 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Sąd Rodzinny;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

- Kurator Sądowy.

4.Pomoc w konkretnym przypadku zależy od specyficznych potrzeb i problemów danej rodziny. Wszystkie rozmowy 
powinny kończyć się konkretnymi ustaleniami obydwu stron, ze wszystkich powinny zostać sporządzone notatki 
służbowe.
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Procedura 17

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA OTRZYMUJE INFORMACJE, ŻE ISTNIEJE SYTUACJA, W
KTÓREJ DZIECKO POZOSTAWIONE JEST BEZ OPIEKI, ZANIEDBANE.

Nauczyciel:

1. Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych 
lub pozaprawnych)

2. Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej 
sytuacji sporządza notatkę służbową. Dyrektor wspólnie z wychowawcą może podjąć następujące kroki:

- rozmowa z rodzicami wskazanie instytucji pomocowych

- przeprowadza wizytę domową w celu określenia sytuacji rodzinnej dziecka.

W przypadku, gdy nadal sytuacja nie ulega zmianie powiadamiana zostaje najbliższa jednostka policji celem 
rozeznania sytuacji rodzinnej i domowej dziecka, a następnie powiadomienia sądu rodzinnego. W przedszkolu 
gromadzona jest dokumentacja z podejmowanych działań.

Sformułowanie uniwersalnej strategii postępowania nie jest możliwe. Wiele elementów składających się na 
konkretną sytuację decyduje o trafności podejmowanych działań. Ważne jest oczywiście, z jaką sytuacją dziecka 
mamy do czynienia.. Co nas zaniepokoiło w relacjach dziecka z jego najbliższymi? Czy zdrowie i życie dziecka jest 
zagrożone? Czy sprawcami krzywdy są oboje rodzice, czy tez można z jednym z nich współpracować, próbując zmienić 
sytuację dziecka.

3.Nauczyciel przedszkola jest jedną z osób zobowiązanych do szczególnej ochrony dziecka i powinien zdecydowanie 
występować jako jego rzecznik.

4.Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka jest punktem wyjścia do stworzenia mechanizmów 
zapobiegania dalszemu krzywdzeniu dzieci w wieku przedszkolnym.

Stąd m.in. tak istotne są - w miarę możliwości - częste i bezpośrednie kontakty nauczyciela z rodzicami. Opisane 
wcześniej zachowania rodziców wobec dziecka, oraz zauważone przez nauczyciela objawy u dziecka są jasnym i 
oczywistym sygnałem do podjęcia odpowiednich działań przez nauczyciela, dyrektora przedszkola.
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