
 

PROCEDURA 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu 

w Przedszkolu Niepublicznym 

Miodowa Chatka  

w Rudzie Śląskiej. 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

2. 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). 

3. Konwencja o Prawach Dziecka. 

4. Statut Przedszkola Niepublicznego Miodowa Chatka 
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CEL PROCEDURY: 

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas 

ich pobytu w przedszkolu. 

ZAKRES PROCEDURY: 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez 

nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola. 

 

OSOB, KTÓRYCH DOTYCZY PROCEDURA - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI : 

 

• 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. 

 • 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. 

 • 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. 

 • Rodzice/ Opiekunowie prawni - 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 PROCEDURY: 

 Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

 Udostępnienie dokumentu w gabinecie dyrektora przedszkola.  

 Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. 

 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych każdego roku we wrześniu. 

DOKONYWANIE ZMIAN W PROCEDURZE: 

Wszelkich zmian w opracowanej  procedurze dotyczących bezpieczeństwa dzieci może 

dokonać  

z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola.  

OPIS PROCEDURY: 

Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo: 

1) podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola ,  

2) podczas pobytu w budynku przedszkola , 

 3) w czasie pobytu na placu zabaw, 

 4) podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,  

5) podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych, 

6) podczas realizacji zajęć dodatkowych,  

7) w czasie zdarzenia wypadkowego , 

 8) poprzez monitorowanie obcych osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola . 

Ad.1  

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA. 

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECI 

 

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

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 7.00  przez rodziców /opiekunów.  

3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko  w szatni.  

4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę 

nauczycielowi. 



5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali. 

6. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola lub przed wejściem do budynku, 

w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali. 

7. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi 

czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych 

mogących stworzyć zagrożenie. 

8. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 

zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

9. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka, jeśli jego stan 

sugeruje, że nie jest ono zdrowe (pomiar temperatury).  

II. ODBIERANIE DZIECI 

 

1. Dzieci przebywające w przedszkolu należy odebrać do godziny 16.00. 

2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

3. 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 potwierdzeniu u rodzica 

tej sytuacji i okazaniu przez osobę upoważnioną, upoważnienia zawierającego dane 

osobowe potwierdzone dokumentem tożsamości.  

 

4. Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich,  ponoszą pełną odpowiedzialność prawną 

za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania z grupy 

przedszkolnej. 

5. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu. 

6. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka  

od nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

7. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu, 

kończy się  z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna z sali. 

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko  

są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania 

dziecka. 

 



10. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka        

(np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo 

dziecka. 

11. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód 

osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA  

Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ 

SPRAWOWAC OPIEKI. 

 

1. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy 

przedszkola – sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie są zobowiązani  

do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia  innego 

sposobu odebrania dziecka. 

 

2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel 

jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione  

do odbioru o zaistniałej sytuacji. 

 

3. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać 

informacji o przyczynie nieodebrania dziecka z przedszkola nauczyciel oczekuje  

z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka 

powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o: 

a. Sprawdzeniu sytuacji pod adresem zamieszkania rodziców/opiekunów    

    dziecka. 

b. Powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych  

    prawem. 

c. Odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie lub inne osoby  

    upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą  

   sprawować opiekę nad dzieckiem. 

 

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez 

świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. 

 

5. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy 

stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu 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 dyrektora 

placówki. 

 

6. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie 

nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek 

pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego. 

 



7. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.  

 

 

IV. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA  

Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH  

LUB ŻYJĄCYCH W SEPARACJI. 

 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców jeśli zachowali prawa rodzicielskie, 

jeżeli postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 

 

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie 

sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie  

z tym postanowieniem. 

 

3. W sytuacji, gdy osoba podająca się za rodzica nie jest znana nauczycielowi oraz jej 

dane osobowe nie są podane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola , nauczyciel 

nie może wydać dziecka bez konsultacji z rodzicem/opiekunem , z którym podpisano 

umowę o przejęciu dziecka do przedszkola.  

 

Ad.2 

 

ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

 

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  

obowiązują na terenie przedszkola.  

3. Przedszkole  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod 

względem fizycznym, jak i psychicznym. 

4. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne 

oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny 

pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, pozostawienie przez rodziców w szatni 

zapasowych części garderoby. 

5.  Pracownicy obsługi mają obowiązek zamykać drzwi wejściowe w godzinach od 9:00 

do 13:00. Jeżeli jakaś grupa wychodzi na plac zabaw lub na spacer w w/w godzinach 

również stosuje się do zasady powiadamiania pozostałych pracowników o wyjściu  

i konieczności zamknięcia drzwi. W razie potrzeby korzysta z domofonu.  

Wszyscy pracownicy mają obowiązek reagowania na dzwonek domofonu. 

 

6. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zabezpieczania środków służących utrzymaniu 

czystości poprzez przechowywanie ich pod zamknięciem w miejscu niedostępnym dla 



dzieci. Sprzęt służący do utrzymywania w czystości pomieszczeń przechowywany jest 

w boksie pokoju socjalnego. 

7. W przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz 

pomoce nauczyciela, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie  

na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego 

zachowania dzieci. 

8. 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.  

9. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli, bądź nauczyciela  

i pomocy nauczyciela sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym 

czasem pracy oddziału. 

10. W przypadku niskiej frekwencji dzieci, opiekę nad grupą liczącą do 10 dzieci może 

sprawować 1 nauczyciel. Dopuszcza się również możliwość łączenia grup. 

11. 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. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. 

12. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, 

informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

13. 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, pomocy nauczyciela lub upoważnionego 

pracownika przedszkola.  

14. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi  ani na chwilę zostawić grupy 

samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć 

osoba  

z personelu pomocniczego. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność  

do minimum. W czasie zajęć dodatkowych (rytmika, j.angielski) opiekę nad dziećmi 

sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia wspomagany przez pomoc nauczyciela 

bądź nauczyciela grupy. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu 

wdrożyć je w zasady bezpiecznego przebywania w  placówce. Zapoznaje z rozkładem 

pomieszczeń przedszkola. Ustala normy i zasady korzystania z urządzeń terenowych 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Normy i zasady bezpiecznego pobytu w 

przedszkolu są na bieżąco realizowane i przypominane dzieciom przez nauczyciela. 

16. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami oraz innymi osobami (bezpośrednio lub 

przez telefon komórkowy) podczas sprawowanej opieki nad dziećmi. Jego uwaga 

powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć 

świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.  

 

17. W razie konieczności przeprowadzenia rozmowy z rodzicami ustala się dogodne dla 

obu stron dni i godziny indywidualnych konsultacji z rodzicami. Konsultacje powinny 

odbywać się po godzinach sprawowanej opieki nad dziećmi przez nauczyciela. 

 



18. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę 

zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki. 

 

19. 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 oraz personel pomocniczy zwraca 

przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i 

sprzętu, którym bawią się dzieci. 

 

20. 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.  

21. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. Zawsze 

należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy 

pod kątem bezpieczeństwa dzieci.  

22. 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).  

23. Nauczyciel dba o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci. W tym celu przeprowadza 

pomiar wzrostu dzieci w swojej grupie i sprawdza czy siedzą zgodnie  

z obowiązującymi normami. 

24. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego 

uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę, itp.) nauczyciel ma obowiązek 

powiadomienia rodziców  oraz zastosowania się do zasad opisanych w postępowaniu  

z dzieckiem, które ma dolegliwości chorobowe. 

25. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie 

dzieci zostaną odebrane przez rodziców.  

26. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej -  

za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.  

27. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu chorób zakaźnych, 

wszawicy. 

28. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa  

na rodzicach. 

29. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie  

z Umową przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.3 

 

ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW 

 

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

w ogrodzie przedszkolnym. 

2. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe  

są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.  

Likwiduje ewentualne zagrożenia na terenie przedszkola, a w razie niemożności 

ich usunięcia, powiadamia o nich dyrektora przedszkola. Konserwator musi mieć 

świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.  

3. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy 

sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia 

nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu. 

4. 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.  

5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek 

czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków  

do bezpiecznej zabawy. 

6. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie musi być zamknięta na klucz bramka 

wejściowa do ogrodu przedszkolnego. Klucz należy przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

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

temperatury,  

8. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu. 

9. Podczas zabawy dzieci przestrzegają ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa.  

10. Dzieciom nie wolno:  

 spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie 

ogrodu, 

 podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu, 

  huśtać się zbyt wysoko,  

  obsypywać się piachem, 

 niszczyć sprzętu ogrodowego,  

  wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego, 

  przechodzić przez ogrodzenie, 

 załatwiać czynności fizjologicznych na terenie ogrodu przedszkolnego, 

 zrywać ani jeść owoców znajdujących się w ogrodzie, 

 odchodzić z ogrodu przedszkolnego bez pożegnania z nauczycielką. 



 

11. Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących 

wyposażenie placu zabaw. 

 

12. Nauczycielka dba o to, aby dzieci po zabawie uprzątnęły zabawki, po czym 

odkłada 

 je na wyznaczone miejsce.  

 

13. Nauczycielka dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak i 

schodząc  

z niego poruszały się w zwartej kolumnie. Po ustawieniu podopiecznych  

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci 

będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

 

14. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach 

atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka 

temperatura, burza). 

 

15. 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. 

 

16. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się  możliwości gromadzenia 

nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim 

kontakcie z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 

 

17. W przypadku konieczności powrotu do przedszkola z ogrodu przedszkolnego 

(potrzeby fizjologiczne dzieci) z dzieckiem potrzebującym wraca pomoc 

nauczyciela. Opiekę nad pozostałymi dziećmi pełni nauczyciel. Pomoc 

nauczyciela ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze  

do przedszkola i powrocie do ogrodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.4 

 

ZASADY 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 pobliskie tereny przed wyjściem z przedszkola dokonuje wpisu  

w dzienniku zajęć, w którym jest już odnotowana obecność dzieci oraz 

informuje dyrektora o wyjściu. 

3. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad 

dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba 

dorosła na 15 dzieci). 

4. W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje 

nauczyciel i pomoc nauczyciela (2 osoby dorosłe na 12 dzieci),  

5.  Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na  

10 dzieci przypada 1 opiekun. 

6. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów  

i wycieczek ponosi nauczyciel. 

7. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, 

nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą. 

8.  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. 

9. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest 

zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady 

bezpiecznego przekraczania jezdni. 

10. 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. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców, 

obowiązującej w danym roku szkolnym, na wyjście z dzieckiem poza teren 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 



Ad.5 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH 

I KRAJOZNAWCZYCH 

.  

 

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego 

znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola. Planowanie, 

organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z w. w. regulaminem. 

2.  Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki 

wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed 

wycieczką. 

3. Dyrektor przedszkola powołuje kierownika wycieczki. 

4.  2 dni przed wycieczką kierownik wycieczki przedstawia dyrektorowi 

przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów (karta wycieczki, lista 

uczestników, listę opiekunów, zgody rodziców na wyjazd ) – zgodnie  

z obowiązującym regulaminem. 

5. Wycieczka jest odnotowana w dzienniku zajęć. 

6.  W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel  

i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci). 

7. W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel  

i pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci). 

8.  W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden  

z rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad 

sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu. 

9. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka. 

10.  Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy 

prowiant i napoje.  

11.  W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem,  

nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. 

12. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie 

grup, których obowiązkiem jest: 

 znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować 

się do poleceń kierownika wycieczki, 

 stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed 

wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz 

bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie  

do przedszkola, 

 dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu 

miejsc, 

 przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy, 



 zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie 

oczekiwania na przejazd i przejazdu, 

 przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach. 

 

Ad.6 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

 

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole  

za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel 

religii, logopeda, itp. )  

2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, 

wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia 

od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu 

przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy. 

3.  Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez 

opieki. 

4. 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. 

 

Ad.7 

POSTĘPOWANIE W CZASIE I PO ZDARZENIU WYPADKOWYM 

 

1. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania  

i minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków dzieci,  

2. Jeżeli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik 

placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące 

czynności: 

 zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przedmedyczną, 

 zawiadamia dyrektora przedszkola,  

 sprowadza fachową pomoc medyczną,  

 zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów),  

3. Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje 

podejmuje kierownik wycieczki. 

4. Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi 

zajęcia wykonuje on następujące czynności:  

 wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne 

miejsce,  

 stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,  



  informuje dyrektora oraz pozostały personel,  

 czeka na decyzje o ogłoszeniu alarmu pożarowego i postępuje 

zgodnie z zasadami postępowania w razie ogłoszenia alarmu 

pożarowego. 

5.  O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik 

(wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a gdy go 

nie ma nauczyciel grupy, w której wydarzył się wypadek) zawiadamia 

niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych), pracownika służby bhp. 

6. Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel 

wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, 

nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele 

rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc 

nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia.  

7. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez 

względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności 

skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

8. Dyrektor prowadzi ewidencję wypadków dzieci. 

9. Do rejestru wpisywane są tylko wypadki wymagające interwencji lekarza 

(specjalistycznej pomocy) lub śmiertelne. 

10. Lekki wypadek – niewymagający interwencji lekarza (stłuczenia, 

powierzchowne zadrapania lub zranienia) nie są wpisywane do rejestru 

wypadków. 

11. O ciężkim lub śmiertelnym wypadku dyrektor powiadamia rodziców, organ 

prowadzący, inspektora bhp, prokuratora i kuratora oświaty, zabezpiecza 

miejsce wypadku oraz powołuje komisję badającą przyczyny wypadku. 

12. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego, organ prowadzący, 

inspektora bhp, prokuratora i kuratora oświaty, zabezpiecza miejsce wypadku 

oraz powołuje komisję badającą przyczyny wypadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.8 

MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH 

TEREN PRZEDSZKOLA 

 

1. Przedszkole jest zamknięte od godziny 9:00 do godziny 13:00. 

2. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących  

na teren przedszkola, 

3.  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 

4. 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 i je zamyka.  

5. W przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu 

wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik 

natychmiast powiadamia dyrektora i woła drugiego pracownika,  

a w przypadku nieobecności dyrektora osobę go  zastępującą, którzy 

powiadamiają Policję. 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

 

1. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 

2. Zasady postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

dziecku w   przedszkolu. 

3. Zasady postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze  

lub edukacyjne. 

4. Zasady postepowania w razie ogłoszenia alarmu pożarowego. 

5. Zasady postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu, oblodzeń  

i innych zagrożeń związanych z porą roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 1  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA 

OBJAWÓW CHOROBOWYCH. 

 

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących 

objawów i złego samopoczucia,  nauczyciel podejmuje następujące działania: 

 a) sprawdza objawy złego samopoczucia,  mierzy dziecku temperaturę, 

b)  w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze postępowanie  

w sprawie dziecka. 

2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor 

podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami 

upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.  

3.  Nauczyciel podejmuje decyzję, o konieczności wcześniejszego odbioru dziecka , kiedy 

w jego ocenie dziecko: 

-  jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, 

- jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach,  

-  jeśli jego stan wymaga fachowej opieki,  

-  jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 

4. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania 

rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się: 

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest 

podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka, lub jeśli 

dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze), 

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione,  

a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku), 

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze 

częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze), 

d) system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem; uporczywy kaszel, 

uporczywy katar, 

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatniej godziny zwracało 

przynajmniej dwa razy, ból brzucha, 

f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia i ślina wycieka 

dziecku z ust,  



g) ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub  jeśli odczuwa ból zęba, gardła, 

ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie 

podwyższona, 

h) podwyższona temperatura. 

5. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń, 

aż do chwili powrotu dziecka do przedszkola.  

 

6. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju 

choroby i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto sporządza informację dla 

rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny  

i umieszcza ją na gazetce. 

 

7.  W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą dyrektor i  nauczyciel podejmuje 

następujące działania:  

a) zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego  

o rodzaju choroby przewlekłej u dziecka oraz o udzielenie szczegółowych informacji 

na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń, które zakłócają możliwość 

normalnego funkcjonowania, 

b) opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając zakres 

czynności nauczyciela, mające na celu pomóc dziecku w funkcjonowaniu podczas 

pobytu w przedszkolu oraz formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi,  

c) dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści, metod i form organizacyjnych 

do możliwości psychofizycznych dziecka i w razie potrzeby obejmuje go programem 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Dziecko chore nie może pozostać bez opieki. 

 

9. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.  

 

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania zasad opisanych  

w postępowaniu w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności  

do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie 

posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także 

zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.  

 

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 przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani  

do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii. 



 

13. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. 

Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby 

dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze  

i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma 

możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali). 

 

14. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice 

i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania 

praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. 

 

Ad.2 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELENIA 

PIERWSZEJ POMOCY DZIECKU W   PRZEDSZKOLU. 

1. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia  

lub życia wychowanka przedszkola/pracownika. 

 

2.  Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia 

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby  

w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 

  

3. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który 

zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności 

zapewnić opiekę poszkodowanemu poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej. 

 

4. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia 

ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy 

poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego. 

 

5. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył 

jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić 

pozostałe osoby z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego 

osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności. 

 

6. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania 

poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest 

świadkiem zdarzenia. 

 

7. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika 

przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 



 

8. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy 

zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 

9. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane 

do czasu przybycia na miejsce zdarzenia  zespołu ratownictwa medycznego. 

 

10.  Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego pierwszej 

pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności 

opatrunku, ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego 

oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia. 

 

11.  Jeśli pierwszej pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym 

samym czasie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze z grupą wychowanków 

przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci. 

 

12. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.  

 

13. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora 

przedszkola oraz należy zastosować się do opisanego postępowania w czasie  

i po zdarzeniu wypadkowym. 

 

14. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających 

interwencji lekarza i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

wychowanka przedszkola, nauczyciel  dokonuje niezbędnych czynności mających  

na celu udzielenie dziecku pomocy.  

15. O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, 

pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia niezwłocznie rodziców 

(opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola. 

  

16. Uraz (skaleczenie, otarcie, zasinienie) nie stanowi wypadku. 

W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającego udzielenia pierwszej 

pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje  

ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.3 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI 

WYCHOWAWCZE LUB EDUKACYJNE 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka w momencie 

pojawienia się trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja dziecka, przegląd 

istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna  

o dziecku, opinie i orzeczenia psychologiczne i medyczne).  

 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności  

i rozwiązania problemów dziecka: 

 prowadzi rozmowy z dzieckiem, 

 wymienia spostrzeżenia z pedagogami pracującymi w danej grupie,  

 wspólnie z nimi ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca  

od momentu dostrzeżenia problemu, 

 zgłasza problem dyrektorowi przedszkola,  

 ewentualnie przekazuje wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

3. Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub edukacyjnych  

ich dziecka oraz zapoznaje ich z planem działań lub zakresem pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt 

zapoznania się z planem działań wychowawczych lub edukacyjnych. Jednocześnie 

zobowiązują się do rzetelnej współpracy. 

4. Na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje 

członków rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania. 

 5. Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do współpracy 

specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i konsultuje się z najbliższą poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.4 

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE OGŁOSZENIA ALARMU POŻAROWEGO. 

 

1. Osoba, która zauważy ogień powiadamia osoby bezpośrednio zagrożone i dyrektora 

przedszkola.  

 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji.  

 

3. Ewakuację ogłasza dyrektor (w razie jego nieobecności –  osoba go zastępująca )  

w następujący sposób:  

a. poprzez powiadomienie osoby w sekretariacie: „Alarm pożarowy. Proszę wezwać 

straż pożarną. Pali się w pomieszczeniu ………..  

b. poprzez komunikat głosowy: „Alarm pożarowy. Proszę o opuszczenie budynku.” -  

do nauczycieli poszczególnych grup. 

 

4. Zasady postępowania w razie ogłoszenia ewakuacji:  

a. Samodzielny referent – powiadamia Straż Pożarną tel. 112 lub 998 udzielając zwięzłej 

informacji gdzie się pali, co się pali, ilość osób przewidzianych do ewakuacji, swoje 

nazwisko i imię, czeka na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie kieruje się do 

wyjścia ewakuacyjnego i na miejscu zbiórki oczekuje na przyjazd Straży Pożarnej – 

przekazuje komunikat dowódcy o przebiegu akcji ewakuacyjnej, o ilości osób 

przebywających w budynku.  

b. Konserwator ( a w razie jego nieobecności – samodzielny referent), wyłącza główny 

wyłącznik prądu, dopływ gazu i udaje się do wyjścia ewakuacyjnego, kierując się na 

miejsce zbiórki..  

c. Nauczyciel grupy ustawia dzieci w zwartą grupę, przelicza je i będąc pewnym, że 

żadne dziecko nie zostało na terenie przedszkola , bierze dziennik i spokojnie, lecz 

szybkim krokiem wraz z dziećmi kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego i 

wyznaczonego miejsca zbiórki.  

d. W czasie ewakuacji należy zachować spokój, nie wolno ulegać panice. 

e. Należy pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty. 

f. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, dopuszcza się zbiorowe zabranie odzieży wierzchniej 

dzieci i założenie jej na miejscu zbiórki. 

5.  Szczegóły ewakuacji opisane są w procedurze ewakuacyjnej. 

 

 

 

 

 



Ad.5 

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA OBFITYCH OPADÓW 

ŚNIEGU, OBLODZEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PORĄ ROKU. 

 

1. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub oblodzeń, powodujących 

śliskość na drogach (i chodnikach) prowadzących do budynku, konserwator 

zobowiązany jest na bieżąco podejmować działania doprowadzające nawierzchnię  

do stanu bezpiecznego (tzn. odgarniać śnieg, posypywać powierzchnię piaskiem  

z solą, usuwać oblodzenia).  

 

2. W przypadku obfitych opadów śniegu zobowiązuje się konserwatora  

do monitorowania wysokości pokrywy śnieżnej na dachu – bez wchodzenia na dach.  

 

3.  Informację o grubości pokrywy śnieżnej konserwator przekazuje niezwłocznie 

dyrektorowi przedszkola. Decyzję o zleceniu usunięcia nadmiaru śniegu z dachu 

wyspecjalizowanej firmie podejmuje dyrektor. 

 

4. W sytuacji powstania na dachu sopli lodu i zwisów śnieżnych zagrażających 

bezpieczeństwu dyrektor zawiadamia jednostkę straży pożarnej.  

 

5. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia środków służących utrzymaniu dróg  

w stanie bezpiecznym (sól, piasek, szufle, miotły).  

 

6. W sytuacji silnego zalodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, gradobicia 

dyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza teren budynku.  

 

7. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania 

do wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku 

  

 

 

 

 

 

 


