
 P R O C E D U R A
ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU W

PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRENNEJ

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U z 2019 poz. 2215, z 2021 poz.4
ze zm.)
3. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i    higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  
i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604)
4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  8  listopada  2001  r.  
w  sprawie   warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516)
5. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  lipca  2018  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne  przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1533)
6. Statut przedszkola
7. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977ze zm.)
8.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17 czerwca 2016 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz. 895)

9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. 2020 po. 1845 ze zm.)

10. Stanowisko Ministra  Zdrowia  w sprawie  możliwości  podawania  leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.

 Definicja przedmiotu procedury.
Bezpieczeństwo - stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju.
Odznacza  się  brakiem ryzyka utraty czegoś dla  dziecka szczególnie  cennego – życia,  zdrowia,
szacunku,  uczuć  poprzez  oddalenie  zagrożenia,  lęków,  obaw  niepokoju  i  niepewności.
Bezpieczeństwo  dziecka  w  przedszkolu,  to  zespół  czynników  wpływających  na  poczucie
bezpieczeństwa  fizycznego  i  psychicznego  poprzez  zapewnienie  warunków  materialnych  i
psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę
wobec zdrowia.
        Przedszkole zapewnia opiekę i bezpieczeństwo  w godzinach pracy przedszkola tj. od 6.30
do 17.00

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

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 
przedmiotem procedury.
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 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 regulaminy 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 

 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. 

Opis realizacji:
1.  Szczegółowe zasady zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu i
poza nim określa statut przedszkola;
a) znajomość statutu wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,
b) rodzice zapoznawani są z zapisami statutu na pierwszym zebraniu organizacyjnych danego roku
szkolnego,
2. Dyrektor  opracowuje  regulamin  bezpieczeństwa  i  niezbędne  procedury  zapewniające
bezpieczeństwo.
a) co roku do 31 sierpnia dyrektor przypomina treść w/w dokumentów wszystkim pracownikom
przedszkola na zebraniu ogólnym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
b) nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z treścią w/w dokumentów z chwilą zatrudnienia
w przedszkolu,
c) znajomość statutu, regulaminów i instrukcji, wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym
podpisem.
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d) komplet dokumentów dyrektor udostępnia pracownikom w kancelarii przedszkola,
e) na pierwszym zebraniu, nauczyciele ustalają z rodzicami system umów obowiązujących dziecko
w przedszkolu i domu, system nagród i kar oraz sposób przekazywania informacji o zachowaniu
dziecka.

I

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W BRENNEJ

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w 
Przedszkolu Publicznym nr 1 w  Brennej

2. Opis procedury
2.1 Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola:
 Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów bądź

inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w dro-
dze do przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.

 Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.15. Po -
trzebę  późniejszego  przyprowadzenia  dziecka  do  przedszkola  należy  zgłosić  osobiście
dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do go-
dziny 8.15.

 Rodzice/ opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają
obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela lub pomocy nauczy-
ciela. 

 Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe. 
 Dziecka  chorego lub  podejrzanego o chorobę nie  należy przyprowadzać do przedszkola.

Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola  rodzice/ prawni opiekunowie

zostaną  poinformowani  o  sytuacji  telefonicznie  i  poproszeni  o  niezwłoczne  odebranie
dziecka.

 Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w
przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Niedopuszczalne jest pozosta-
wienie dziecka samego w szatni (zarówno przy odprowadzaniu, jak i odbieraniu). Od momentu
przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmuje przedszkole.

2.2 Procedura odbierania dziecka z przedszkola:
Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola
 Dziecko  jest  odbierane  z  Przedszkola  przez  swoich  rodziców/  prawnych  opiekunów lub

osoby przez nich upoważnione.
Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców- zał. nr 1 Wzór upoważnienia do 
odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego  nr 1 w Brennej:

a) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przed-
szkola.

b) Upoważnienie może zostać anulowane lub zmienione w każdej chwili. Upoważniona osoba
jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do
domu.
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c) W upoważnieniu rodzice/ opiekunowie prawni podają dane personalne tej osoby.
d) Pracownik przedszkola ma obowiązek sprawdzić zgodność danych na upoważnieniu z doku-

mentem tożsamości osoby odbierającej dziecko.
e) Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią (rodzeństwo) będzie respekto-

wane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony przez rodziców/  
opiekunów prawnych w obecności nauczyciela grupy.

 Rodzice/ opiekunowie prawni mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego ode-
brania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić także przez udzielenie pi-
semnego upoważnienia.
 Przedszkole może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby zamierzają-
cej odebrać dziecko ( np. pod wpływem alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa, a o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien
zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca. W ta-
kiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu
nawiązania kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

 Upoważnienie powinno być podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunó dziecka, chyba
że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.

 Upoważnienie  powinno  być  przechowywane  przez  odpowiedniego  nauczyciela  
w dokumentacji grupy, natomiast w dzienniku powinna znajdować się aktualna lista osób
upoważnionych do odbioru dzieci z grupy.

 Rodzice/ prawni opiekunowie, podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za
życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.

 Na  prośbę  nauczyciela  lub  innego  personelu  przedszkola  osoba  odbierająca  dziecko  
z przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

 Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być po-
świadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.

Zasady odbierania dziecka z Przedszkola
 Rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek ode-

brać dziecko z Przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki.
 Rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać

dziecko  osobiście  od  nauczyciela  prowadzącego  grupę  bezpośrednio  z  sali  zabaw lub  z
ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań,  aby fakt odbioru dziecka był odpo-
wiednio zaakcentowany.

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola
 W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach zadeklarowanego pobytu,

ani godzin pracy przedszkola- nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest po -
wiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzi -
cami/ prawnymi opiekunami dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnie -
niu.

 W razie  wyczerpania  wszystkich  możliwości  odbioru  dziecka  przez  rodziców,  prawnych
opiekunów lub innych osób upoważnionych nauczyciel obowiązek powiadomić o zaistnia-
łej sytuacji Policję.

 Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/ prawnych opiekunów, inną upoważnioną oso -
bę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozosta -
wić dziecka pod opieką innej osoby. 
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                                                                                                                                             Załącznik nr 1 
do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego  nr 1 w Brennej

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Ja, ...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

upoważniam do odbioru z  Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej w  roku szkolnym……/……….
 ...........................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

następujące osoby :

Imię i nazwisko
Nr telefonu osoby

upoważnionej
Podpis osoby

upoważnionej *

……………………, dnia ..................................              ...........................................................
                                      (miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* Podpis osoby upoważnionej jest równoznaczny z wyrażeniem przez nią zgody na 
przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej z siedzibą w Brennej danych osobowy w
zakresie: imienia, nazwiska, w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej 
dziecko/dzieci* z przedszkola. 
Podanie danych jest dobrowolne a także wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 
Osoba upoważniona zapoznała się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 
zm.). informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej
z siedzibą w Brennej

 Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  Pawła  Lisa,  z  którym  można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@brenna.org.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji  tożsamości /identyfikacji
osoby  upoważnionej  do  odbioru  dziecka  z  przedszkola.  Weryfikacji  może  dokonać
upoważniony pracownik poprzez prośbę okazania dokumentu ze zdjęciem;

 Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
ani innym podmiotom za wyjątkiem tych podmiotów, które są ustawowo upoważnione do
dostępu do danych (np.: policja, prokuratura) w zakresie i celu określonym w przepisach
szczególnych; 

 Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez
okres ustalony ustawowo; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie 
skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.

 W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  przez
administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka z przedszkola.
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II

PROCEDURA   BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS POBYTU W  BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W BRENNEJ

 

1.  W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela.

2.  Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność
w momencie odebrania dziecka przez rodziców/ opiekunów prawnych lub upoważnione osoby, przy
czym za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali lub szatni przez dziecko
wraz z rodzicem/ prawnym opiekunem lub upoważnioną osobą. W przypadku biegania dziecka po
szatni po odebraniu dziecka, należy zwrócić rodzicowi uwagę na zachowanie się dziecka.

3.  Nauczyciele  zobowiązani  są  do  zawierania  z  dziećmi  umów/reguł  warunkujących  ich
bezpieczeństwo na terenie przedszkola (w budynku), na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i
spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci;

-  codziennie  przypominane  są  umowy właściwego  zachowania  się  dziecka  podczas  pobytu  w
przedszkolu,

-  podczas wychodzenia grupy dzieci z sali,  nauczyciel  zobowiązany jest  do  przeliczania,  a po
wyjściu z dziećmi z sali, poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły
salę,

- nauczyciel zobowiązany jest do respektowania od dzieci spokojnego  poruszania się po budynku
przedszkola.

4.  Pomoc nauczyciela/ woźna przebywa w salach dzieci, wykonując zadania opiekuńcze, przed i po
zajęciach wietrzy salę, pomaga nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po
zajęciach.

5.  W przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pomoc
nauczyciela,  czuwając nad bezpieczeństwem swojej  grupy,  mają  baczenie  na pozostałe  dzieci  i
obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

6.   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
/opiekunów prawnych dziecka (w tym przypadku osoba przeszkolona udziela pierwszej pomocy
przedmedycznej).

7. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia nauczyciel ma obowiązek  wezwać pogotowie.

8.  Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych
ani podawać lekarstw.

9.   Przedszkole  bezzwłocznie  powiadamia  rodziców  o  wystąpieniu  wszawicy,  obowiązek
wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
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III

PROCEDURA    BEZPIECZEŃSTWA  NA  PLACU  ZABAW

Każdorazowo  przed  wyjściem  grupy  z  budynku  przedszkola  nauczyciele  przypominają
dzieciom  umowy  dotyczące  bezpiecznego  przebywania  na  placu  zabaw  i  korzystania  ze
sprzętu i urządzeń.

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

2.  Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela lub woźna sprawdza teren i
likwiduje  ewentualne  zagrożenia–  w razie  potrzeby powiadamia  nauczyciela  i  dyrektora  o  tym
zagrożeniu.

3.  W  przypadku  znalezienia  przez  dzieci  przedmiotów  niebezpiecznych  i  niewiadomego
pochodzenia,  zabezpiecza je nauczyciel/ pomoc nauczyciela lub woźna oraz powiadamia o tym
fakcie dyrektora przedszkola.

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

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  na  placu  przedszkolnym bezpośrednią  opiekę  nad dziećmi  sprawuje
nauczyciel danej grupy.

7.  W czasie  pobytu  dzieci  na placu  przedszkolnym musi  być  zamknięta  brama wjazdowa oraz
bramka wejściowa do przedszkola.

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

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

10.  W czasie  dużego nasłonecznienia dzieci  powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie
głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu (spacer wykluczony między 11:00 a 13:00 )

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

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

13.  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.
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IV

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS  ZAJĘĆ  ORGANIZOWANYCH

POZA  TERENEM  PRZEDSZKOLA

Każdorazowo  przed  wyjściem  grupy  z  budynku  przedszkola  nauczyciele  przypominają
dzieciom  umowy  dotyczące  bezpiecznego  przebywania  na  świeżym  powietrzu  i
bezpieczeństwa na drogach.

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 dokonuje wpisu do dziennika zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność
dzieci, oraz wpisu do rejestru wyjść grupowych.

3.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują  co
najmniej 2 osoby-  nauczyciel i pomoc nauczyciela  lub woźna.

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

5.  W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od
dzieci przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

6.  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.

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

8. 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.

9.  W  przypadku  choroby  dziecka  lub  złego  samopoczucia  dziecko  nie  może  uczestniczyć  w
wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora o zaistniałej sytuacji.
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V

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS

WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH  I KRAJOZNAWCZYCH

 

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 tydzień przed wycieczką.

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

- plan wycieczki

- listę uczestników

- liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym.

4. Wycieczka jest odnotowana w  dzienniku zajęć.

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoc nauczyciela  lub
woźna, (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).

6. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka.

7.  Podczas  wycieczki  trwającej  łącznie  3-5 godzin dzieciom zapewniony jest  suchy prowiant  i
napoje.

8.  W przypadku  choroby lub  złego  samopoczucia  dziecka  przed  wyjazdem,  dziecko  nie  bieże
udziału w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora o zaistniałej sytuacji.

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

10. Dziecko może uczestniczyć w wycieczce jeśli ukończyło 3 lata, uczęszcza do przedszkola około
pół roku i zaadoptowało się w przedszkolu, nauczyciel decyduje o udziale dziecka w wycieczce.
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KARTA  WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola/ szkoły placówki: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Cel wycieczki: ………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa kraju1/ miasto/ trasa wycieczki: 

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Termin: ………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………….

Liczba uczniów……………………...…, w tym uczniów niepełnosprawnych……………………….

Klasa: ………………………………………………………………………………………………….

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………………...

Środek transportu: …………………………………………………………………………………….

PROGRAM WYCIECZKI

1 Dotyczy wycieczki za granicą
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Data, godzina wyjazdu

oraz powrotu

Długość trasy 

(w kilometrach)

Miejscowość

docelowa i trasa

powrotna

Szczegółowy

program

wycieczki od

wyjazdu do

powrotu

Adres miejsca

noclegowego i

żywieniowego oraz

przystanki i miejsce

żywienia 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

              Kierownik wycieczki        Opiekunowie wycieczki

………………………………………..                        1) …………………………………………

              ( imię i nazwisko oraz podpis)

                                                                                      2) …………………………………………

                                                                                      3) …………………………………………

                                                                                      4) …………………………………………

                                                                                      5) …………………………………………

                                                                                                            ( imię i nazwisko oraz podpis)

ZATWIERDZAM

……………………………………………………………………………………

(data i podpis dyrektora przedszkola/ szkoły/ placówki)
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VI

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA   W  SYTUACJI  TRUDNEJ,  NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU

1. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania i minimalizowania
ryzyka wystąpienia wypadków dzieci.

2.  Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej- zagrożenia zdrowia dzieci i personelu:
1. Rozpoznanie zagrożenia:

 komunikat z  zewnątrz,
 prasa, 
 internet

1. Niezwłoczne poinformowanie:
 personelu, 
 rodziców, 
 opiekunów, 
 dzieci.

2. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowania czynnika zagrożenia:
 przydział czynności poszczególnym pracownikom,
 monitorowanie prawidłowości wykonywania poleceń 
 koordynowanie działaniami

3. Jeżeli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego
świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:

– zawiadamia dyrektora przedszkola,

– zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przedmedyczną,

– sprowadza fachową pomoc medyczną- pogotowie,

– zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów,

4.  Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik
wycieczki.

5. Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on
następujące czynności;

- wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce,

- informuje dyrektora oraz pozostały personel.

6.  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, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący przedszkole.

7. Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, zastosowanie ma odrębna  procedura

8. 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.
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VII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU,
GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

Cel procedury
Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, dziecka przewlekle chorego, pod-
czas jego pobytu w przedszkolu.
Reguluje się zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby 
monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych 
dzieci.

Uczestnicy postępowania- zakres  odpowiedzialności
1. Rodzice/ opiekunowie prawni:

 przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,

 w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym
przez procedurę trybie,

 upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,

 podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

2. Nauczyciele:
 odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,

 stosują się do obowiązujących procedur,

 informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,

 powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka,

 dokumentują powiadomienie rodzica, 

 prowadzą działania prozdrowotne.

3. Dyrektor:
 monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w

tym ochronę zdrowia dzieci,

 podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej
dla dzieci.

Opis procedury:

1. W przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić
dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z za-
kresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy: zobowią-
zać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o
chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie
leku, sposobie i okresie jego podawania,

4. Wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru
we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu
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na astmę,  powiadomić należy dyrektora o sytuacji  i  przedłożyć  dokumentację medyczną
dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

5. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i  upoważnienia  rodziców/opiekunów prawnych/
dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby do podawania dziecku leku/
środka leczniczego. Jedna z osób podaje lek/ środek leczniczy, a druga nadzoruje tę czyn-
ność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku/ środ-
ka leczniczego poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr za-
wiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku/ środka leczniczego, dawkę leku/
środka leczniczego, datę i godzinę.

6. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców/ opiekunów prawnych o samopoczuciu dziecka
lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan choro-
bowy (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty,
biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, ura-
zy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców/ prawnych
opiekunów o dolegliwościach dziecka.

8. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka,  rodzic/  opiekun
prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi, nauczy-
ciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważ-
nionymi przez rodziców/ opiekunów prawnych do odbioru dziecka.

10. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do cza-
su przybycia rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych.

11. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwo-
toki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia,
oparzenia  i  odmrożenia,  zatrucia)  nauczyciel  jest  zobowiązany  do  podjęcia  działań
związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętno-
ści oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców/ opieku-
nów prawnych i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

12. Poza przypadkiem podawania leków/ środka leczniczego dzieciom przewlekle chorym, na-
uczyciele lub inni pracownicy placówki nie podają leków w innych sytuacjach, np. leków
przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków itp., czynności w ramach pierwszej po-
mocy  przedmedycznej  mogą  sprowadzać  się  wyłącznie  do  poinformowania  opiekunów
prawnych i dyrektora, w razie konieczności pogotowia ratunkowego, zapewnienia bezpie-
czeństwa i podjęcia w miarę możliwości i środków, czynności opatrunkowych i zapobiega-
jących pogłębieniu urazu.

13. Procedura postępowania z dzieckiem chorym obowiązuje wszystkich pracowników Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Brennej,  rodziców/ opiekunów prawnych oraz dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola.
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14. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/ opiekunowie prawni zostają zapo-
znani poprzez stronę internetową przedszkola, a rada rodziców na pierwszym zebraniu. Po-
twierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu. Procedura jest również dostępna
na terenie placówki.
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Załącznik nr 1

Brenna, dn. ………………..

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………
                                                                 (imię, nazwisko rodziców /opiekunów prawnych)

 upoważniam Panią …………………………………………………………………………………
                                                                               (imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ………………………………………………………………….
                                                                                                          (imię, nazwisko dziecka)

leku………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
                            (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.

……………………………………………………………………………
Podpis – imię, nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych
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Załącznik nr 2

 Brenna, dn. ………………..

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ LOKOMOCYJNĄ

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………
                                                      (imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)

 upoważniam Panią …………………………………………………………………………………
                                                  (imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ………………………………………………………………….
                                                         (imię, nazwisko dziecka)

leku………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
                                               (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

w dniu……………………………………………….

 ……………………………………………………………………………
                                                                  Podpis – imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)
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Załącznik nr 3

 Brenna, dn. ………………..

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE 

 LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………
                                                      (imię, nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku…………………………………………………………
                                                                              (imię, nazwisko dziecka)

leku………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
                    (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycz-
nej).

…………………………………………………….
                                                                         (imię, nazwisko pracownika przedszkola)
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VIII

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1.  Podczas  zajęć  dodatkowych  organizowanych  przez  przedszkole  za  bezpieczeństwo  dzieci
odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel religii, logopeda, psycholog 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.
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