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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr6/ 2019 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku 

z dnia 20.05.2019 r. 

 
 
 

Procedura dotycząca zdrowych i 
bezpiecznych warunków 

przebywania dzieci  
w Miejskim Przedszkolu  Nr 27  

w Płocku 
 
 
Podstawa prawna:  

 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 

2245 oraz z 2019 poz.730), 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996, 1000, 

1290,1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761 ), 

 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. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.). 

 Statut Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku, 

 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli w szkole i przedszkolu. 

 Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie 

zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. 
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1. Cel procedury 

     Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia 

dziecka w przedszkolu. 

2. Zakres procedury 

      Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, 

na terenie ogrodu przedszkolnego, organizacji spacerów i wycieczek  oraz uprawnienia i 

obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci, sposoby postępowania w 

razie wystąpienia w przedszkolu nieszczęśliwego  wypadku. 

3. Kogo dotyczy procedura? 

          Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby 

upoważnione  i pracownicy przedszkola. 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. 

4. Wykaz procedur. 

Procedura nr 1- Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola. 

Procedura nr 2- Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z  

                         przedszkola 

Procedura nr 3 Postępowanie w sytuacji, gdy dziecko  odbiera rodzic (opiekun prawny) 

                        będący pod wpływem alkoholu  lub  narkotyków 

Procedura nr 4 - Przyprowadzania dzieci zdrowych do Miejskiego Przedszkola nr 27  

                         w Płocku, podawania leków w chorobie przewlekłej, wystąpienia wszawicy 

Procedura nr 5  Bezpieczny pobyt dzieci w budynku przedszkolnym. 

Procedura nr 6- Wyjść na teren przedszkolny oraz bezpiecznego pobytu  dzieci w ogrodzie. 

Procedura nr 7- Procedura postępowania oraz zgłoszenia w przypadku zaistnienia  

                           wypadku osób pozostających pod opieką przedszkola.  

5. Tryb dokonywania zmian w procedurze.  

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 
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PROCEDURA Nr 1 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI  Z PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez 

rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę 

wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu 

odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną 

upoważnioną przez nich osobę. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:  

1) dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.15; 

2) ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości 

posiłków, konieczne jest, aby późniejsze niż 8.30 przyprowadzenie dziecka do 

przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie; 

3) w celu zapewnienia  maksymalnych warunków bezpieczeństwa dziecka na terenie 

przedszkola, szatnia  zamykana jest w godzinach: 

 8.30 - 12.15, 

 12.30 -  14.30; 

4) Odbieranie dziecka z przedszkola 

a) W godzinach obioru dzieci z przedszkola szatnia otwierana jest : 

 12.15- 12.30, 

 14.30  

5) rodzice, którzy chcą odebrać dziecko w innych godzinach niż ustalone, zgłaszają 

ten fakt przez domofon.  

6) w godzinach, gdy szatnia jest otwarta, dozór nad szatnią pełnią pracownicy 

obsługowi wg harmonogramu dyżurów.  

7) rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00; 

8) za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i podczas powrotu do domu 

odpowiadają rodzice; 

9) za przyprowadzenie dziecka do Przedszkola rozumie się przyprowadzenie dziecka 

do właściwej sali przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia danego dziecka  

i przekazanie dziecka upoważnionemu nauczycielowi;  

10) Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie przedszkola, nie przekazane pod 

opiekę nauczycielce, przedszkole nie odpowiada.  

11) za odebranie dziecka rozumie się odebranie dziecka z właściwej sali przedszkolnej 

lub ogrodu przedszkolnego, gdzie odbywają się zajęcia danego dziecka; 
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12) Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie 

przedszkola  pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób 

legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem. 

13) w przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka  

z Przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć upoważniona 

przez nich na piśmie osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo; 

upoważnienie do odbioru dziecka zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

wskazanie dokumentu tożsamości, którym osoba ta potwierdzi swoją tożsamość 

przy odbiorze dziecka, podpisy upoważniających oraz ewentualnie numer telefonu 

osoby upoważnionej; 

14) Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka 

z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie 

pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

15) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela lub 

innego upoważnionego pracownika Przedszkola go okazać; 

16) Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane. 

17) nauczyciel może odmówić wydania dziecka, jeżeli w jego ocenie, osoba odbierająca 

nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. pozostaje pod wpływem 

alkoholu bądź innego środka odurzającego); 

18) w przypadku podjęcia decyzji o niewydaniu dziecka osobie upoważnionej przez 

rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice 

upoważniają inną, pełnoletnią osobę do odebrania dziecka lub odbierają je 

osobiście;  

19) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje 

Dyrektora, który podejmuje działania przewidziane prawem; 

20) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

21) w przypadku, gdy nikt nie zgłosił się po dziecko do godziny zamknięcia placówki, 

nauczyciel stara się skontaktować z jego rodzicami, w celu wyjaśnienia przyczyn 

ich nieobecności, a następnie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

W zależności od okoliczności zdarzenia, podejmowane są odpowiednie kroki, 

mające na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa; 
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22) w przypadku powtarzających się notorycznie problemów z odebraniem dziecka 

przed zakończeniem pracy Przedszkola nauczyciel powinien powiadomić o tym 

fakcie Dyrektora Przedszkola, który ma prawo podjąć działania wyjaśniające, czy 

nie zachodzi podejrzenie zaniedbywania dziecka poprzez brak zapewnienia mu 

właściwej opieki przez rodziców. W przypadku potwierdzenia się tych podejrzeń 

Dyrektor informuje właściwe instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie; 

 

PROCEDURA NR 2 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA 

DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

1. W  wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkola tj. do 17.00  nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 

rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.  

2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. 

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 

upoważnionych,  nauczyciel opiekuje się   dzieckiem w placówce przedszkolnej 

do zakończenia  godzin pracy przedszkola i personelu obsługującego tj. do godz. 

18.00.   

3. Nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.  

4. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję 

nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić 

dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.  

5. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższej jednostki 

Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka. 

6. Dyrektor wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w 

danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki 

interwencyjnej ).  

7. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu Policji i wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą 

dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia 

opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).   
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8. Postępowanie w sytuacji, gdy rodzic (opiekun prawny) notorycznie odbiera dziecko  

po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące 

kroki: 

 

 

1) Nauczyciel: 

a. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

b. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją 

dyrektorowi przedszkola. 

2)  Dyrektor  

a. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone 

zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego 

zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.  

b. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W 

przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po 

godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki Policji o 

rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd 

Rejonowy w Płocku Wydział Rodzinny.  

 

PROCEDURA NR 3 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY DZIECKO  ODBIERA RODZIC (OPIEKUN 

PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU  LUB  NARKOTYKÓW 

 NAUCZYCIEL 

1) Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka 

rodziny, bądź kolejną pełnoletnią osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.  

2)  Nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.  

3) W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) 

nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, 

nauczyciel opiekuje się   dzieckiem w placówce przedszkolnej do zakończenia  godzin 

pracy przedszkola i personelu obsługującego tj. do godz. 18.00.   

4) Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższej jednostki 

Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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5)  Dyrektor wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w 

danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki 

interwencyjnej ).  

6) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu Policji i wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą 

dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia 

opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).  

7) Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję 

nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić 

dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.  

8) Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 

oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola.  

9) Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu 

działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. 

10)  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający 

dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to 

wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi 

taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalisty ds. nieletnich) - 

celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd 

rodzinny. 

 
PROCEDURA NR  4 

PRZYPROWADZANIA DZIECI ZDROWYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 
NR 27 W PŁOCKU, PODAWANIA LEKÓW W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ, 
WYSTĄPIENIA WSZAWICY 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. 

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do 

przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, 

przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z 

dziećmi zdrowymi. 

3. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi 

chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu 

całkowitego wyleczenia. 
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4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten 

temat. 

5. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub 

zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

6. W czasie pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w 

przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból 

brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, 

urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK 

POWIADOMIENIA  telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz 

poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia 

dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO 

ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji 

lekarskiej. 

8. 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. 

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

lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej 

w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania karetki pogotowia 

ratunkowego. Jednocześnie mają oni obowiązek zawiadomić o tym rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka. 

10. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz 

w postaci zastrzyków, maści i żelu, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11. Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą. 

Jeśli dziecko z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w 

przedszkolu rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do 

poinformowania: 

a. na jaką chorobę dziecko choruje; 

b. jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). 
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12. Konieczne jest również przekazanie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego 

upoważnienia do podawania dziecku leków. Gdy  w placówce oświatowej trzeba podać 

dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u 

dziecka chorego na cukrzycę; podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), 

czynności te mogą być wykonane przez dziecko, rodziców, nauczyciela, jeżeli odbyły 

one przeszkolenie w tym zakresie.  

13. Osoby przyjmujące to zadanie muszą wyrazić na to zgodę. Wykształcenie medyczne 

nie jest koniecznym wymogiem.  

14. Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z 

opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika przedszkola i zobowiązanie do 

sprawowania opieki powinny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) między 

rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem przedszkola. 

15. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w 

celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid oraz  w wypadku 

zaobserwowania choroby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedszkole.  

16. W razie wszawicy dyrektor  zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę 

upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie oraz wszystkich 

pracowników szkoły  z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w 

wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z 

inicjatywy pielęgniarki. 

17. W przypadku podejrzenia wszawicy u dziecka pielęgniarka,  nauczyciel lub dyrektor, 

powiadamia o tym rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia. W razie potrzeby instruuje się  rodziców o 

sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich 

domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora 

placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska; 

18.  Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków 

wszawicy wśród dzieci.  

19. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się 

wszawicy  na inne dzieci uczęszczające do przedszkola.  

20. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową.   

21. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa 

na rodzicach. 
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22. W  przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 

środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z 

ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy; 

23. Pielęgniarka lub higienistka przedszkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan 

czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez 

rodziców; 

24. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia 

o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków 

(zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad 

realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego 

wsparcia.) 

PROCEDURA NR 5 

BEZPIECZNY POBYT DZIECI W BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM 

1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych 

przy czym  rodzic lub opiekun odprowadza dziecko do sali.  

2. 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, szczególnie w grupach młodszych, 

pozostawienie przez rodziców w szatni „zapasowych” części garderoby. 

3. Ubiór dziecka nie powinien zawierać ostrych metalowych dodatków zagrażających 

zdrowiu dziecka. Zabrania się ubierania dzieciom szelek, pasków z metalowymi 

klamrami. 

4. Dzieci nie powinny przynosić biżuterii, a jeśli taką posiadają w czasie pobytu w 

przedszkolu odpowiedzialność za to ponosi rodzic.  

5. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy 

odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów 

prawnych lub upoważnione osoby.  

6. Za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali przez dziecko 

wraz z rodzicem, opiekunem prawnym lub upoważnioną osobą.  

7. Rodzic/ prawny opiekun  jest zobowiązany do sprawowania należytej opieki, 

dopilnowania aby dziecko nie biegało, skakało w jego obecności po meblach i 

sprzętach znajdujących się w szatni oraz dotykał rekwizytów stanowiących dekorację 

przedszkola. 
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8. Zabrania się pozostawiania w przedsionku przedszkola wózków,  rowerów i innych 

sprzętów sportowych, gdyż stanowią one realne zagrożenie dla przemieszczających 

się dzieci. 

9. W przypadku biegania dziecka po szatni po odebraniu przez rodzica, należy zwrócić 

rodzicowi uwagę na zachowanie dziecka i zobowiązać dziecko do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa.  

10.  Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola (budynku).  

11.  W czasie pobytu dzieci w budynku, przebywają one w salach zabaw pod opieką 

nauczyciela.  

12.  Zabawy i zajęcia odbywają się w salach, w bezpiecznych  warunkach. Za  zabawki i 

sprzęt w sali odpowiada nauczyciel i woźna oddziałowa. 

13.  Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. 

zgłaszanie wyjścia do łazienki.  

14.  Dzieci korzystające z zajęć specjalistycznych   są podczas tych zajęć pod opieką 

nauczyciela  odpowiedzialnego za te zajęcia. Nauczyciel  prowadzący zajęcia 

odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas tych zajęć oraz za przyprowadzanie i 

odprowadzanie dzieci po zajęciach.  

15. Drzwi od szatni z jednej i z drugiej strony szatni są zamykane, po przybyciu dzieci do 

przedszkola. Każdy pracownik  jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 

ustalonej reguły zamykania   drzwi od szatni oraz zabezpieczania drzwi wejściowych 

na łańcuch zabezpieczający swobodne wejście do budynku.   

16. Dziecko może samodzielnie wyjść do łazienki, szatni lub do innej sali za wyłączną 

zgodą i pod kontrolą nauczyciela.  

17.  Dzieci 3 -letnie poruszają się  po budynku  tylko i wyłącznie pod opieką pracownika 

przedszkola.  

18. Dzieci przemieszczając się po holu (do szatni, na bajkę, do picia), poruszają się 

parami albo jedno za drugim  pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi. 

19. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają się pod opieką 

nauczyciela, pomocy nauczyciela (3-latki) i woźnej oddziałowej.  

20. Personel przedszkola zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie przedszkola.  

21. W pomieszczeniach  w których  odbywają  się zajęcia należy zapewnić temperaturę 

co najmniej 18 stopni.   
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22. Obowiązkowe wietrzenie sal odbywa się pod nieobecność dzieci, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć,  tak aby nie powodować przeciągów.  

23. 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). 

PROCEDURA NR 6 

WYJŚĆ NA TEREN PRZEDSZKOLNY ORAZ BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECI 

W OGRODZIE 

1. Codziennie rano  pracownik (dozorca) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia 

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

oraz czy na terenie ogrodu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty. 

2.  Wyjścia do ogrodu powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie  z 

podstawą programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala 

się indywidualnie dla danej grupy wiekowej oraz  stosownie do warunków 

atmosferycznych. 

3. Nie uwzględnia się indywidualnych próśb rodziców o pozostawienie dziecka w 

budynku ze względu na stan zdrowia. 

4.  Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych 

(szczególnie dzieci muszą posiadać czapkę i rękawiczki zimą oraz nakrycie głowy 

chroniące przed słońcem latem). 

5.  W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w ogrodzie przy 

temperaturze niższej niż -5 °C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych niebezpiecznych 

zjawisk pogodowych.  

6.  W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy 

temperaturze powyżej 30 °C (mierzonej w cieniu). Należy unikać wychodzenia na 

dwór w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom dostęp do 

napojów oraz zabezpieczyć nakrycie głowy. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką  

przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z 

ogrodu do szatni.  

8. Nauczyciel i woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie 

dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby 

(szaliki, czapki, rękawiczki), czy zmieniły obuwie.  

9. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko  w miejscach 

widocznych dla nauczyciela, na  wyznaczonym dla danej grupy terenie.  
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10. Dzieci chcące skorzystać z toalety mogą pójść do budynku przedszkolnego za 

wyłączną zgodą nauczyciela. 

11. Pierwszeństwo pobytu w ogrodzie przedszkolnym mają dzieci znajdujące się pod 

opieką nauczyciela.  

1. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola Rodzic (upoważniona do odbioru osoba) 
całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka i jego zabawy w budynku i na 
terenie ogrodu oraz za przestrzeganie „Regulaminie Korzystania z Przedszkolnego 
Placu Zabaw”. 

12. Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa  ustalonych  w 

placówce podczas opuszczania  terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie 

uwagi na sposób zachowania się dziecka ( nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie 

roślin ogrodowych i kwiatów), zamykanie bramki wejściowej.  

13.  Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi  i zareagowania 

w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania  dziecka na 

terenie niedozwolonym  oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.   

14. Teren przedszkolny może być miejscem przeznaczonym do organizacji Festynów z 

udziałem rodziny. Rodzice po odebraniu dziecka z grupy przedszkolnej, dobrowolnie 

biorą udział w imprezie i całkowicie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka podczas 

festynu.   

 Nauczycielki. 

2. Każdorazowo przed wyjściem sprawdzają teren przedszkolny pod względem 
bezpieczeństwa (zabezpieczają znalezione, niebezpieczne  przedmioty, ewentualne 
uszkodzenia sprzętu terenowego i ogrodzenia. Wszystkie nieprawidłowości zgłaszają 
konserwatorowi i  dyrektorowi przedszkola).   

3. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi. 
4.  Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad 

współżycia z rówieśnikami. 
5. Podczas zabaw dzieci nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi 

osobami. 
6. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją 

uwagę koncentrować tylko na dzieciach 
7. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy 

uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.   
8. Respektują od dzieci zasady zawarte w Regulaminie Korzystania z Przedszkolnego 

Placu Zabaw. 
Personel obsługowy: 

1. Każdorazowo przed wyjściem sprawdzają teren przedszkolny pod względem 
bezpieczeństwa (zabezpieczają znalezione, niebezpieczne  przedmioty, ewentualne 
uszkodzenia sprzętu terenowego i ogrodzenia. Wszystkie nieprawidłowości zgłaszają 
konserwatorowi i  dyrektorowi przedszkola 
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2. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny. 
3.  Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci. 
4. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie. 
5. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki. 
6. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety). 
7. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki). 

Dzieci: 
1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy. 
2.  Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego 

korzystania ze sprzętu terenowego. 
3. Przestrzegają Regulaminu Korzystania z  Przedszkolnego Placu Zabaw  
4. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne. 
5. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki. 
6. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami. 

Rodzice: 
1.  Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy rodzic/ prawny 

opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy. 
2.  Odbiór dziecka z przedszkola - ogrodu przedszkolnego - może nastąpić tylko wtedy, 

gdy  fakt odebrania jest zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z nauczycielką 
mającą dziecko  pod opieką.   
Dyrektor: 

1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie 
przedszkola. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, 
zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów - wyciąga surowe 
konsekwencje. 

Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania 
poszczególnych czynności. 
1. Kolejność działań: 
a) nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren 

przedszkolny,           
b)  przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w 

ogrodzie, 
c) dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach,             
d)  nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia, 
e)  nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków, 
f) nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci,          
g) podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się 

nauczycieli na rozmowy,  
h) obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt między , 
i) powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu 

czy  są wszystkie dzieci. 
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2.  Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności: 
a) Przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni, 
b) ogród przedszkolny jest miejscem realizacji zabawy dzieci. 
3. Wykaz materiałów i dokumentów  potwierdzających: 

Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie 
przedszkolnym. 

4. Dokumenty powiązane: 
Regulamin Korzystania z Przedszkolnego Placu Zabaw. 
 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 
w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Płocku. 

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, 

rodziców lub opiekunów. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi 

na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,  

 zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków, 

 zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym 

miejscu. 

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 zaśmiecania terenu, 

 niszczenia i uszkadzania roślinności, 

 dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 

 zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

 palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych., 

 wprowadzania zwierząt, 

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

 przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy 

zgłaszać do Dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku. 

6. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca 

się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce. 
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7. Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków dozorców zatrudnionych w przedszkolu. 

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie 

była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren 

placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku. 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA NR 6 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU 

ZAISTNIENIA WYPADKU OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ 

PRZEDSZKOLA.  

Cel procedury: 

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków 

i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w 

sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola. Uczestnicy postępowania – zakres 

odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem 

dziecka. 

2. Nauczycielki: 

Zapobiega wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas 

ich pobytu w przedszkolu, zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności 

sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udziela poszkodowanemu 

pierwszej pomocy, informuje o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców 

poszkodowanego dziecka. 

3. Dyrektor: 

Powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo 

wypadkowi, powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie 

przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół 

powypadkowy. 
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Opis procedury: 

I. Zapobieganie wypadkom 

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których  

dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest  

więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek przedszkolny to  

najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania  

nawyków i postaw. 

 

 

II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu: 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci 

podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz 

aktualizowania przepisów poprzez: 

a) przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i 

wyświetlaniu filmów edukacyjnych, 

b) uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,  

c) ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych, 

d) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy 

quizów, 

e) przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu 

bajek czy wyświetlaniu filmów. 

2. Procedura „Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa 

poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: policjantami, lekarzami, 

strażakami. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym 

stylu życia. 

4. Nauczyciel ponadto ma obowiązek: 

a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór, 

b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich, 

c) tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka, 

d) opracować i wdrażać programy profilaktyczne, 

e) opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego, 

f) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych. 
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5. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich 

pracowników, a w szczególności:  

a) pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, 

b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji, 

c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek, sprzętu gaśniczego, 

d) zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, 

dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych i 

nagrzewających się elementów systemu grzewczego, 

e) dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola. 

III. Postępowanie w razie wypadku. 

Nauczyciel/opiekunka: 

1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy 

przedmedycznej. 

2. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza. 

3. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nie 

szczęśliwym wypadku. 

4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. 

5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu. 

IV. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku 

zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik placówki, który 

powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania: 

1. Dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich 

stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu, pożar, 

2. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, 

3. Sprowadza fachową pomoc medyczną, 

4. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

5. Informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

6. Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla 

ich bezpieczeństwa, 

7. Nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku 

tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych, 

8. Relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,  
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9. Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci 

oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły, 

10. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. 

    Należy pamiętać, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. 

Jeśli nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez 

przybyłego do przedszkola lekarza, jedyne, co może zrobić dyrektor, to zastosować 

argumentację i perswazję słowną. 

        Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek: 

1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku: 

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) organ prowadzący przedszkole, 

d) radę rodziców, 

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie: 

a) prokuratora, 

b) kuratora oświaty. 

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

4. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. 

5.  Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i 

sporządzić protokół powypadkowy. 

6. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie 

rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania. 

 

Procedura została opracowana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20. 05. 2019 r.  


