PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W Niepublicznym Przedszkolu Mała Akademia
Liszki
Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu.
 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 ).
WSTĘP
Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem
odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć
organizowanych poza terenem przedszkola.

Cel główny
Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym przedszkolu
Mała Akademia w Liszkach znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są
zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur
1. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Prezentacja procedur na stronie internetowej przedszkola

Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej
Dyrektor placówki.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2017

PROCEDURA
DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają
rodzice/prawni, opiekunowie.
2. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co
oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. Nauczyciel, pomoc
nauczyciela musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do sali przedszkolnej.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do
sali.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i
udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji
nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu
zdrowia .
5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest
ono zdrowe.
6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka
wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia
dziecka do grupy.
7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 9:00
8. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą
to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
9. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko
w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych
opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór
dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy.

10. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność
danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
11. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych
opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych
opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania
dziecka. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela muszą widzieć i wiedzieć kto odbiera
dziecko.
13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione
w karcie informacji dziecka, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej
informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub
dyrektorowi w formie pisemnej.
14. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną
telefonicznie.

PROCEDURA
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA,
ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA
CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA
UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD
WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA
SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE
JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna
lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do
odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i
Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w
celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad
określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu”.
6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia
nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd
Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych
działaniach.

PROCEDURA
DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE
ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki,
nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor lub pod jego nieobecność- nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji
rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania
dziecka z przedszkola.
3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca
się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych
opiekunów.
4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni
opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z
obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod
wpływem alkoholu, środków, itp.),
b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych
prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi
przedszkola.
6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami
dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa
obowiązującego w przedszkolu.
7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor
zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych
opiekunów o podjętych działaniach.

PROCEDURA
DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW
ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W
WOLNYM ZWIĄZKU
Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa
rodzicielskie, o ile 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.
1.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do
odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna
sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na
terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie
rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia
policję.

PROCEDURA
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO W CZASIE ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
PRZEDSZKOLE ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI
1. Nauczyciel:
 Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom i udziela dziecku w miarę możliwości
doraźnej pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dyrektora placówki
o nieszczęśliwym wypadku.
 Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.
 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 Powiadamia specjalistę do spraw BHP o zdarzeniu.
2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego
lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął
wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
 Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
 Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje dyrektora przedszkola.
 W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.
3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
 O każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców (prawnych
opiekunów) poszkodowanego, specjalistę do spraw bhp
 W sytuacji wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku
zbiorowego lub śmiertelnego niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/
prawnych opiekunów
dziecka, specjalistę do spraw BHP, prokuratora i kuratora oświaty.
 Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
niepowołanych.
 Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
i sporządzić protokół powypadkowy.
 Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć
niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
 Prowadzić rejestr wypadków.



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

.

PROCEDURA
DOTYCZĄCA ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PLACU
ZABAW, TERENIE PRZEDSZKOLNYM,
SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA
TEREN PRZEDSZKOLNY
1. Sala zajęć.
 Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki
do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W
szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacjilampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek
 Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma
obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do
czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w
danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć,
należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i
niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
 Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie
sali.
 Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma
obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego
nauczyciela lub pomoc nauczyciela.
 Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspiruje.
Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie
prowadzą żadnych PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno
osobistych jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na
powierzonych jego opiece dzieciach.
 Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po
ich zakończeniu.
 Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią
opiekę i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone
przez personel pomocniczy zabezpieczeń wejść do przedszkola.
2. Plac zabaw/teren przedszkolny



Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni
września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń
terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować jego powierzchni oraz
zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.
 Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu
terenu i sprzętu.
 W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych
warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten
niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu
usunięcia zagrożenia.
 Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie
z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego
umieszczonego na placu zabaw/terenie przedszkolnym.
 Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny
dzieci przed wyjściem na plac zabaw/teren przedszkolny, w trakcie pobytu i
przed powrotem do sali.
 Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel ma
obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom
warunków do bezpiecznej zabawy.
 Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może
skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam,
powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika
przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez
dyrektora przedszkola
 W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/ terenie przedszkolnym bezpośrednią
opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela,
które sąw bezpośrednim kontakcie z dziećmi.
 W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym bramka, furtka
musi być zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwać nad tym.
 Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie
prowadzą żadnych PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno
osobistych jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na
powierzonych jego opiece dzieciach.
 W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie
głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
3. W przypadku organizowania wycieczki:
 W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego
znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 Podczas organizacji wycieczki stosuje odpowiednio zasady zawarte w
regulaminie wycieczek

PROCEDURA
DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA
ZAGROŻENIA
WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i
mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w
razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest
Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego
nieobecności osoba upoważniona.
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy
prowadzić
w następujących etapach:
 ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu
komunikatu głosem : uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!
 Zaalarmować straż pożarną
 Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
 Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu
gaśniczego( gaśnice, koce gaśnicze).
4. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
 nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami
ewakuacyjnymi;
 nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam
idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu
wychodzi pomoc nauczyciela , która sprawdza czy wszystkie dzieci
opuściły miejsce zdarzenia;
 nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w
planie ewakuacji.
1.

