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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Radosne Maluchy 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe 
 

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, na placu zabaw oraz podczas spacerów i wycieczek.  

 

3. Podstawa prawna:  
 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).  

 Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).  

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r 

Nr 120 poz. 526).  

 Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 ).  

 

4. Sposób prezentacji procedur  

 

 Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.  

 Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.  

 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.  
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PROCEDURA I 

 

Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

 

NAUCZYCIEL:  

1. Powiadamia dyrektora placówki.  

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie 

zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.  

3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi 

przedszkola.  

 

DYREKTOR PLACÓWKI:  
1. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców 

(po godz. 17.30) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.  

2. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor wspólnie z policją:  

podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki 

interwencyjnej ).  

3. Dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania 

Statutu Przedszkola. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i 

rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.  

 

PROCEDURA II 

 

Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią. 

NAUCZYCIEL:  

1. Nie wydaje dziecka.  

2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.  

3. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola.  
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5. Wychowawca sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi 

przedszkola.  

 

DYREKTOR PLACÓWKI:  
W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor:  

1. Wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, 

czyli tzw. placówki interwencyjnej ).  

2. Po zaistniałym zdarzeniu przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania 

Statutu Przedszkola. 

 

PROCEDURA III 

Dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek. 

 

Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)  

NAUCZYCIEL:  

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej.  

2. Zabezpiecza grupę.  

3. Powiadamia dyrektora placówki.  

4. Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę 

odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.  

 

Podczas poważnego wypadku  

NAUCZYCIEL:  
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej, (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i 

rodzaju wypadku).  

2. Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór nauczyciela uczącego w najbliższej sali).  

3. Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).  

4. Powiadamia dyrektora placówki. 

5. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.  

6. W dniu zdarzenia sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia.  
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Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki 

postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/.  

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.  

 

DYREKTOR PLACÓWKI:  

1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego z przedszkolem pracownika BHP.  

2. O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.  

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub pomieszczenia dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin.  

5. Powołuje członków zespołu powypadkowego.  

 

PROCEDURA IV 

Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru. 

 

NAUCZYCIEL:  

1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.  

2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.  

3. Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:  

a) rejon zagrożony;  

b) czas ewakuacji;  

c) kierunek ewakuacji;  

d) 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 odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia 

dzieci parami, pomoc nauczyciela sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w 
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zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan 

grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.  

 

DYREKTOR /OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA/:  
1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru .  

2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci.  

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

– ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie,  

– zaalarmować straż pożarną,  

– przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,  

– przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).  

 

 

PROCEDURA V 

Dotyczy wyjścia na plac zabaw 

 

NAUCZYCIELE:  
1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.  

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.  

3. Podczas zabaw dzieci, nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami.  

4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach.  

5. Uczą dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

 

DZIECI:  
Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.  

1. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się na dworze i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.  

2. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.  

3. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.  

4. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.  

 

DYREKTOR:  
Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.  
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1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa.  

2. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.  

 

 

PROCEDURA VI 

Dotyczy wycieczki przedszkolnej. 

 

1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod 

jego stałym nadzorem.  

2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka 

występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.  

3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:  

– stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;  

– pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci;  

– nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;  

– w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.  

4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.  

 

NAUCZYCIEL:  
1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: 

wiek dzieci, zainteresowania i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia.  

2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.  

3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dzieckiem.  

4. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki i spacery.  

5. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba dzieci, godzina wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela).  

6. Przelicza stan osobowy dzieci.  

7. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.  

8. Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.  

9. Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach wyznaczonych.  

10. Podczas spaceru, pieszej wycieczki zawsze prowadzi dzieci prawą stroną chodnika.  

11. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.  
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RODZICE:  
1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.  

2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać z terenu przedszkola.  

 

DZIECI:  
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru.  

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami .  

3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki.  

4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem przedszkola.  

5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.  

6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.  

 

 

mgr Agnieszka Rasiewicz  

Dyrektor zarządzający  

 

 


