
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W 

PRZEDSZKOLU NR 85 „LEŚNY ZAKĄTEK” 

 

1. Cele procedur: 

 zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom 

podczas ich pobytu w przedszkolu 

 zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola 

gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę 

 ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola 

 dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci,  

ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków 

 

2. Zakres procedury 

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie 

przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów 

i wycieczek. 

 

3.  Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 72 

 Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33 

 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 

23.06.2016 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. w 

sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 

nadzorowania (Dz. U. Z 1997 r., nr 12, poz.67) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.) 

 Statut Przedszkola Nr 85 „Leśny Zakątek” 

 

4. Osoby podlegające procedurze 

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców                            

Przedszkola nr 85 „Leśny Zakątek”. 



OPIS PROCEDUR 

 

I Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko  

z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

 

1. Osoba pełniąca dyżur w szatni, powiadamia nauczyciela o sytuacji. 

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. 

3. Nauczyciel nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie 

innego dorosłego członka rodziny lub kolejną osobę upoważnioną w karcie 

zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka  

z przedszkola. 

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po 

zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. 

 

Dyrektor przedszkola 

1. W przypadku, gdy drugi rodzic (opiekun prawny) odmówi odebrania 

dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się jego nieobecności 

(po godz. 17.30), dyrektor może po konsultacji z najbliższą jednostką policji 

podjąć decyzję o dalszych krokach. 

2. Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka, dyrektor wspólnie 

z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji 

(np. zawiezienia dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki 

interwencyjnej). 

3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania „Procedur 

bezpieczeństwa” obowiązujących w przedszkolu. Jeżeli powtarzają się 

przypadki, w których rodzic (opiekun prawny) jest pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających, powiadamia o tym fakcie 

policję (specjalistę ds. nieletnich) – celem rozpoznania sytuacji domowej i 

rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 



II Procedura postępowania, kiedy dziecko z przedszkola jest odbierane     

przez osobę nieupoważnioną do odbioru. 

 
 

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka. 

2. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami przypominając, że dziecko może 

odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia upoważniona do odbioru. 

3. Jeżeli rodzice lub osoby upoważnione nie mogą tego dnia odebrać dziecka sprawę 

przejmuje dyrektor. 

4. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami. 

5. W wyjątkowych sytuacjach poleca niezwłoczne przesłanie do przedszkola maila  

z oświadczeniem kto danego dnia odbierze dziecko. Po otrzymaniu maila i ponownym 

kontakcie telefonicznym dyrektor poleca nauczycielowi wydanie dziecka wskazanej 

przez rodziców osobie. 

6. Następnego dnia rodzice uzupełniają kartę „Oświadczenie o odbiorach” o dodatkowe 

osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Procedura postępowania w przypadku przyprowadzenia przez rodzica do 

przedszkola chorego dziecka lub nagłej choroby dziecka w przedszkolu 

 
Nagłe zachorowanie: 

 

1. Nauczyciel obserwuje dziecko z objawami choroby, pyta o samopoczucie, może 

zmierzyć temperaturę. 

2. Zgłasza podejrzenie choroby dyrektorowi. 

3. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informuje o stanie dziecka polecając 

niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola. 

4. Jeżeli przybycie rodziców się przedłuża nauczyciel ponownie kontaktuje się z rodzicami 

powiadamiając o tym fakcie dyrektora. 

5. Jeżeli rodzic odmawia odbioru dziecka bagatelizując dolegliwości sprawę przejmuje 

dyrektor. 

6. W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia dziecka dyrektor wzywa pogotowie 

ratunkowe informując o tym fakcie rodziców. 

 

Przyprowadzenie chorego dziecka: 

 

1. Nauczyciel obserwuje dziecko z objawami choroby, pyta o samopoczucie, może 

zmierzyć temperaturę. 

2. Zgłasza podejrzenie choroby dyrektorowi. 

3. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informuje o stanie dziecka polecając 

niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola. 

4. Jeżeli rodzic odmawia odbioru dziecka bagatelizując dolegliwości sprawę przejmuje 

dyrektor. 

5. W przypadku różnicy zdań co do stanu zdrowia dziecka dyrektor poleca rodzicowi 

dostarczenie następnego dnia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może 

uczęszczać do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Procedura postępowania w przypadku podejrzenia występowania 

          w przedszkolu wszawicy 
 

1. Dyrektor informuje wszystkich rodziców na tablicy ogłoszeń o podejrzeniu wszawicy 

 i zobowiązuje ich do monitorowania czystości skóry głowy dziecka. 

2. Dyrektor organizuje w przedszkolu kontrole czystości skóry głowy przez 

wykwalifikowaną pielęgniarkę. 

3. O wynikach kontroli pielęgniarka informuje dyrektora placówki oraz wychowawców. 

4. Wychowawca danej grupy informuje rodziców chorego dziecka o wynikach kontroli  

i poleca przeprowadzenie kuracji wszystkich domowników. 

5. Po siedmiu dniach pielęgniarka ponownie kontroluje stan czystości skóry głowy 

wszystkich przedszkolaków (postępowanie jak wyżej). 

6. Cotygodniowa kontrola powinna odbywać się do momentu całkowitego 

wyeliminowania wszawicy w przedszkolu. 

7. W przypadku trudności w przeprowadzeniu kuracji w danej rodzinie (np. brak środków 

finansowych) dyrektor zawiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej prosząc o udzielenie 

wsparcia. 

8. W przypadku braku chęci współpracy rodziców danego dziecka i lekceważenia 

problemu wszawicy dyrektor zawiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszając 

nieodpowiednia realizację funkcji opiekuńczych przez rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Procedura postępowania w sytuacji, gdy na terenie przedszkola 

przydarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek. 

 

Nauczyciel 

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2. Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór p. woźną). 

3. Powiadamia dyrektora przedszkola. 

4. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka  

      o nieszczęśliwym wypadku i ustala z nimi godzinę odbioru dziecka z przedszkola. 

5. Jeżeli wypadek zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji  

      lekarskiej, wzywa pogotowie ratunkowe, a potem powiadamia rodziców   

      (opiekunów prawnych). 

 

Dyrektor przedszkola 

1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego z przedszkolem 

pracownika BHP. 

2. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń, 

dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin. 

3. Powołuje członków zespołu powypadkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. 

 

Nauczyciel 

1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego. 

2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę. 

3. Przyjmuje decyzję dyrektora / osoby kierującej ewakuacją co do sposobu 

działania: 

 rejon zagrożony 

 kierunek ewakuacji 

 czas ewakuacji 

 sposób ubrania i wyposażenia dzieci 

4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji. 

5. Powiadamia dyrektora / osobę kierującą ewakuacją o stanie grupy w rejonie 

ewakuacji. 

6. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora / osoby kierującej ewakuacją. 

Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami 

nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. 

Pani woźna zamyka okna w sali oraz sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. 

Nauczyciel kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod 

żadnym pozorem. 

 

Dyrektor / osoba kierująca ewakuacją - wyznaczona przez dyrektora, w razie jej 

nieobecności kierownik gospodarczy. 

1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie 

gaszenia pożaru. 

2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci. 

3. Ewakuację na wypadek pożaru należy prowadzić w następujących etapach: 

  ogłoszenie alarmu o pożarze przy użyciu informacji z urządzenia 

głośnomówiącego 

  zaalarmować straż pożarną 

  przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji 

  przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego 

 

 

 

 

 



VII Procedura dotycząca zasad bezpieczeństwa w sali przeznaczonej do  

          rytmiki, zajęć sportowych i ćwiczeń gimnastycznych. 

 

1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan 

techniczny sprzętu gimnastycznego. 

2. Uszkodzony sprzęt oraz inne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu dzieci należy 

usunąć z sali. 

3. Osoby prowadzące zajęcia powinny zaznajomić dzieci z prawidłowym, 

uwzględniającym zasady bezpieczeństwa, sposobem posługiwania się sprzętem 

do ćwiczeń gimnastycznych i rytmicznych. 

4. Dzieci mogą przebywać w sali do zajęć gimnastycznych wyłącznie w obecności osoby 

prowadzącej zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Procedura dotycząca zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym. 

 

 

1. Z ogrodu mogą korzystać dzieci jedynie pod opieką nauczyciela.  

2. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń 

terenowych i wielokrotnie te zasady przypominają 

3. Ogród przedszkolny codziennie rano skontrolowany jest przez dozorców pod kątem 

bezpiecznego przebywania w nim dzieci. 

4. Nauczyciele powiadamiają kierownika administracyjnego lub dozorcę o uszkodzonym 

sprzęcie bądź przedmiotach zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Do czasu usunięcia 

zagrożenia nauczyciele przestrzegają aby dzieci nie korzystały z uszkodzonego sprzętu. 

Uszkodzony sprzęt powinien zostać odpowiednio zaznaczony przez dozorcę. 

5. Nauczyciele zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac 

zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do przedszkola. 

6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania 

nad bezpieczeństwem dzieci. Nauczyciel powinien całą swoja uwagę koncentrować na 

dzieciach. 

7. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciel nie powinien zajmować się rozmowami  

z innymi osobami. 

8. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy 

 i, w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.  

9. Podczas pobytu w ogrodzie, dzieci mają zapewniony dostęp do wody pitnej.  

Panie woźne mają obowiązek dostarczyć na teren ogrodu wodę pitną i kubeczki 

jednorazowe. 

10. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem opuszczają teren 

placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Procedura dotycząca spacerów i wycieczek. 

 

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek i spacerów, którego znajomość 

podpisują nauczyciele pracujący w przedszkolu. 

2. Dyrektor przedszkola powołuje, spośród nauczycieli, kierownika wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki: 

-  zobowiązuje  nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od   

   rodziców na udział dzieci w każdej planowanej wycieczce i do sprawdzenia,  

   czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich  

   uczestnictwo w wycieczce.  

-  wypełnia kartę wycieczki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi.  

-  powierza opiece jednemu opiekunowi na wycieczce pieszej nie więcej niż 15 dzieci,  

    na wycieczce autokarowej, nie więcej niż 10 dzieci. 

-  zabiera ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatruje  

   dzieci w kamizelki odblaskowe. 

- czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczki, a w razie potrzeby  

   dyscyplinuje uczestników.  

- w chwili wypadku koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną  

   odpowiedzialność za podjęte działania. 

-  bezwzględnie odwołuje wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych  

    niesprzyjających warunków atmosferycznych  

-  nie dopuszcza do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej  

   bezpieczeństwu zdrowia i życia.  

4. Podczas wycieczki zapewnia się dzieciom napoje. Podczas wycieczki trwającej łącznie 

3-5 godzin dzieciom zapewnia się napoje i suchy prowiant. 

5. Opiekunowie grup: 

-  znają i przestrzegają program i regulamin wycieczki oraz stosują się do poleceń 

kierownika wycieczki,  

- stale sprawdzają stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, 

  w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, 

   a także tuż po powrocie do przedszkola,   

- pilnują ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc, 

 - przestrzegają zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy  

- przestrzegają obowiązku wysiadania dzieci tylko na parkingach   

- zabezpieczają wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy  

  i wyprowadzają dzieci w bezpieczne miejsce.  

6. W przypadku choroby, złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono 

uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców  

o zaistniałej sytuacji.  

7. Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie. 

 



X Procedura postępowania, gdy nauczyciel znajduje na terenie           

przedszkola niebezpieczne przedmioty. 

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi  

      przedmiotami lub środkami.  

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty przyniesione przed  

      dostępem do nich osób niepowołanych.  

3.   Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.  

4. W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci,  

      powiadomić dyrektora i odpowiednie służby / straż pożarną, policję/. W trakcie  

      prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista pracowników Przedszkola  

 

Którzy zapoznali się z Procedurami bezpieczeństwa wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora 

nr 06/2018 z dnia 02 marca 2018r 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:     Podpis: 

 

1. Krystyna Bułacińska                                                        ………………… 

2. Łukasz Buganik            ………………… 

3. Ewelina Chylińska                                                           …………………                                         

4. Hanna Kalbarczyk                                                           ………………… 

5. Beata Kałowska                                                               ………………… 

6. Małgorzata Łukasiewicz          …………………                                                  

7. Małgorzata Niedziółka                                                    ………………… 

8. Agata Pałczyńska                                                             ………………… 

9. Anna Spilska                                                                    ………………… 

10. Joanna Słota                                                                    ………………… 

 

Imię i nazwisko pracownika administracji i obsługi:  Podpis: 

 

1. Hanna Betcher                                                                  …..……………….. 

2. Agata Czekalska – Puścian                                               …………………… 

3. Hanna Duszyńska             …………………… 

4. Urszula Kociszewska                                                        …………………… 

5. Katarzyna Kuźma- Wytrykowska                                     …………………… 

6. Elżbieta Łubnicka                                                             …………………… 

7. Hanna Paśnicka                                                                 …………………… 

8. Jacek Paśnicki                                                                   …………………… 

9. Mirosław Radziszewski                                                    .…………………… 

10. Zofia Sznejfokt                 ……………………                                                               

11. Małgorzata Wroczyńska            ………………….. 

12. Edyta Żuchińska                                                                …………………... 

 

 


