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Procedura bezpieczeństwa dzieci
podczas ich pobytu w Przedszkolu „Przystań Szkraba”

I. Podstawa prawna:
1. Ustawa za dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 ze zmianami),
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
ze zmianami), 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze
zmianami), 

4. Rozporządzenie  MEN   z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie  ramowych  statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze
zmianami),

5. Rozporządzenie MEN  z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach
szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17 ze zmianami), 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa  i
turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zmianami),   

II. Definicja przedmiotu procedury.  

1. 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. 

2. Bezpieczeństwo  dziecka  w  przedszkolu,  to  zespół  czynników  wpływających  na
poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków
materialnych,  psychospołecznych.  To  także  zespół  zabiegów  metodycznych
kształtujących czynna postawę wobec zdrowia.  

3. Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo:
a. podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
b. podczas pobytu w budynku przedszkola,
c. w czasie pobytu na placu zabaw,
d. podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
e. podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
f. w czasie korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych,
g. podczas realizacji zajęć dodatkowych,
h. w czasie zdarzenia wypadkowego,
i. poprzez  monitorowanie  obcych  osób  wchodzących  i  opuszczających  teren

przedszkola,
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Kogo dotyczy procedura ?

Do  przestrzegania  procedury  zobowiązani  są  wszyscy  pracownicy  przedszkola,  dyrektor
oraz rodzice.  
Obowiązki,  odpowiedzialność,  upoważnienia  osób  realizujących  zadanie,  które  jest
przedmiotem procedury.
Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; 

1. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i  higieniczne  warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole
poza budynkiem przedszkola; 

2. kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

3. sporządza protokoły z kontroli obiektów; 
4. odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy;
5.  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; 

1. zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa;
2. upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie
3. kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
4. są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. 
5. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na

nim  spoczywa.  Troska  o  pełne  bezpieczeństwo  wychowanków  powinna  być
priorytetem wszelkich jego działań. 

6. Nauczyciel  musi  mieć  świadomość,  że  odpowiada  za  zdrowie  i  życie  dzieci,  a  w
przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

7. Przedszkole  zapewnia  dzieciom  pełne  poczucie  bezpieczeństwa  –  zarówno  pod
względem fizycznym,  jak  i  psychicznym,  za  to  poczucie  bezpieczeństwa  również
odpowiada nauczyciel. 

8. Dzieci są objęte  ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki
dorosłych nawet na sekundę. 

9. Punktualnie od godz. 730 czynne są grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod
opieką nauczycieli zgodnie z grafikiem pracy poszczególnych grup.

Inni  pracownicy  przedszkola –  są  zobowiązani  do  rzetelnego  realizowania  zadań
związanych  z  powierzonym  stanowiskiem  oraz  z  funkcją  opiekuńczą  i  wychowawczą
przedszkola; 

1. pomagają  nauczycielom  w  codziennej  pracy  wychowawczej,  dydaktycznej  i
opiekuńczej; 

2. są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni;

1. znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; 
2. w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego

dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.  

Opis pracy.  
Szczegółowe zasady zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunki pobytu w przedszkolu i
poza nim określa statut przedszkola;   

1. znajomość statutu wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem, 
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2. rodzice zapoznawani  są z zapisami statutu na pierwszym zebraniu organizacyjnych
danego roku szkolnego,  

3. statut udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola, 
4. dyrektor opracowuje regulamin bezpieczeństwa, regulamin korzystania z placu zabaw,

regulamin  wycieczek  i  spacerów,  instrukcje  użytkowania  sprzętu  na  podstawie
obowiązujących przepisów; 

5. co  roku  do  31  sierpnia  dyrektor  przypomina  treść  w/w  dokumentów  wszystkim
pracownikom przedszkola  na  zebraniu  ogólnym  przed  rozpoczęciem nowego  roku
szkolnego,

6.  nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z treścią w/w dokumentów z chwilą
zatrudnienia w przedszkolu, najpóźniej na drugi dzień od daty zatrudnienia, 

7. znajomość  statutu,  regulaminów  i  instrukcji,  wszyscy  pracownicy  potwierdzają
własnoręcznym podpisem.   

8. komplet dokumentów dyrektor udostępnia pracownikom w kancelarii przedszkola,
9. dyrektor  aktualizuje  dokumenty oraz  na bieżąco monitoruje  stan budynku i  terenu

przedszkola,  a  jeden  raz  w  miesiącu  dokonywać  przeglądu  bieżącego  pod  kątem
bezpieczeństwa i higieny. Fakt przeglądu bieżącego dyrektor odnotowuje w arkuszu
przeglądu bieżącego,

10. 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. 

III. Przyprowadzanie dzieci
1. Za  bezpieczeństwo  dzieci  w  drodze  do  przedszkola  i  z  przedszkola  odpowiadają

rodzice/opiekunowie prawni
2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców bądź inne

osoby  upoważnione  przez  rodziców.  Rodzice  są  poinformowani  o  sposobie
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice
rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko
bezpośrednio z grupy

3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani
wprowadzić dziecko do sali.

4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do
Sali

5. Rodzice/opiekunowie,  którzy  zdecydują,  że  ich  dziecko  będzie  samodzielnie
wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego
dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali. 

6. Nauczycielka  przedszkola  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  życie,  zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów przed wejściem
do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe.  Wszelkie  dolegliwości  dziecka  są  zobowiązani  zgłaszać  nauczycielowi
i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest
ono zdrowe.

9. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
wynika,  że  może  ono  być  chore.  Jeśli  temperatura  dziecka  wskazuje  na  stan
podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

10. Dziecko  należy  przyprowadzić  do  przedszkola  do  godziny  9.00  lub  w dowolnym
czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
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IV. Odbieranie dzieci

1. Odbiór  dzieci  z przedszkola jest  możliwy wyłącznie  przez rodziców bądź inne
osoby dorosłe przez nich upoważnione. 

2. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane,
3. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić

tylko  w  przypadku  pisemnego  upoważnienia  do  odbioru  dziecka,  podpisanego
przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik do Umowy zawartej z rodzicami
o świadczenie usług). 

4. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci
muszą  znajdować  się  listy  zbiorcze  osób  upoważnionych  do  odbioru  dzieci  z
każdej grupy wiekowej.

5. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność
danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby
(ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go.

7. Jeśli  okaże  się,  że  dane  nie  są  zgodne,  nauczyciel  powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do
wyjaśnienia sprawy.

8. Gdy  dziecko  jest  odbierane  z  ogrodu  przedszkolnego,  wymaga  się  od
rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili
odebranie.

9. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie
zgłoszenia,  jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej  informacji  przez
rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.

10. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną
telefonicznie.

11. Przedszkole  nie  wydaje  dziecka  osobom  niepełnoletnim,  poza  upoważnionym
przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym
– zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która
ma co najmniej dziesięć lat.

12. Odbieranie  dzieci  przez osoby niepełnoletnie  może odbywać się  w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub
opiekunów prawnych.

13. Rodzice  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  osobę  niepełnoletnią
odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.

14. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi
być poświadczone orzeczeniem sądowym.

16. Odbieranie  dzieci  przez osoby niepełnoletnie  może odbywać się  w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub
opiekunów prawnych.

17. Rodzice  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  osobę  niepełnoletnią
odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
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18. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

19. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi
być poświadczone orzeczeniem sądowym.

20. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
21. Za  właściwe  przestrzeganie  zasad  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  są

odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel. 
22. Nauczyciele  sprawują  opiekę  nad  dzieckiem  od  chwili  przejęcia  go  od  osoby

przyprowadzającej  aż  do  momentu  przekazania  dziecka  rodzicom  lub
upoważnionej osobie.

23. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z
przedszkola.  Z  terenu  przedszkolnego  można  pozwolić  dziecku  odejść  dopiero
wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy. 

24. Na  pierwszym  zebraniu  organizacyjnym  rodzice  są  informowani  o  zasadach
przyprowadzania i odbierania dzieci.

V. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po
dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00. 
2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy

przedszkola  –  sytuacje  losowe)  rodzice  lub  opiekunowie  są  zobowiązani  do
telefonicznego  poinformowania  o  zaistniałej  sytuacji  oraz  do  uzgodnienia  innego
sposobu odebrania dziecka. 

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest
zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeśli  pod  wskazanymi  przez  rodziców  numerami  telefonów  (praca,  dom,  tel.
komórkowy)  nie  można  uzyskać  informacji  o  miejscu  pobytu  rodziców  lub  osób
upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez
pół  godziny.  Po  upływie  tego  czasu  nauczycielka  powiadamia  dyrektora,  który
podejmuje decyzję o: 

a. powiadomieniu  policji  w celu podjęcia  dalszych działań przewidzianych
prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym

2. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez
świadków, który zostaje przekazany do wiadomości  dyrektora  i  rady pedagogicznej.
Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane
z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

VI. Postępowanie  w  przypadku,  gdy  wychowawca  podejrzewa,  że  dziecko
z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu
lub narkotyków

1. Nauczycielka  stanowczo odmawia  wydania  dziecka  z  przedszkola,  gdy stan  osoby
zamierzającej  odebrać  dziecko  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub  gdy  osoba  ta
zachowuje  się  agresywnie  i  nie  jest  w  stanie  zapewnić  dziecku  bezpieczeństwa.
Nauczyciel  wzywa  wówczas  drugiego  rodzica  lub  inną  upoważnioną  do  odbioru
dziecka osobę. 

2. Nauczycielka  powiadamia  dyrektora,  który  wydaje  jej  dyspozycje,  mające  na  celu
odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
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3. Jeśli  rodzice/opiekunowie  odmówią  odebrania  dziecka  z  przedszkola  lub  gdy
nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor
placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych
krokach.

4. Nauczyciel  sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po  zakończeniu
działań.

5. 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 jeśli zachodzi
taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu
dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd
rodzinny.

6. Po  zdarzeniu  dyrektor  przedszkola  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami  w  celu
wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  oraz  zobowiązuje  ich  do  przestrzegania  zasad
określonych w niniejszych procedurach.

7. W  przypadku  gdy  sytuacja  zgłaszania  się  po  dziecko  rodzica/opiekuna  w  stanie
nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek
pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

VII. Postępowanie  w  przypadku  odbierania  dziecka  z  przedszkola  przez  rodziców
rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali 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.

3. O  każdej  próbie  odebrania  dziecka  przez  rodzica/opiekuna  nieuprawnionego  do
odbioru  nauczyciel  powiadamia  dyrektora  przedszkola  i  rodzica/opiekuna
sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel
lub dyrektor powiadamia policję.

VIII   Bezpieczna organizacja dnia dziecka w przedszkolu

1. Od  rana  są  organizowane zajęcia  i  zabawy,  aby  dzieci  mogły  spędzać  czas
atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się
dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 

2. Dzieciom,  które  już  weszły  do  sali,  nie  wolno  podczas  dnia  wychodzić  z  niej
samowolnie,  bez  powodu  i  dozoru.  Nie  wolno  im  też  samowolnie  wychodzić  z
budynku  przedszkola.  Dziecko  przez  cały  czas  powinno  być  otoczone  opieką
nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. 

3. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę
dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi. 

4. Nauczyciele  obserwują  dzieci  podczas  zabaw,  kierują  zabawą  lub  ją  inspirują,
ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich
rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na
bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. 

5. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża
dzieci  systematycznie  do  zgodnej  zabawy,  do  przestrzegania  zasad  zgodnego
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współżycia z rówieśnikami,  uczestniczy w zabawach dzieci.  Zapoznaje dzieci i ich
rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie. 

6. Nauczyciel  nie  prowadzi  rozmów  z  innymi  osobami  podczas  zabaw  dzieci.  Jego
uwaga  powinna  być  skupiona  wyłącznie  na  podopiecznych.  Nauczyciel  powinien
mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. 

7. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy
się  dzieci  korzystania  z  urządzeń  terenowych  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa.
Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 

8. Codziennie  rano  pracownik  ma  obowiązek  sprawdzić,  czy  w  Sali,  w  ogrodzie
urządzenia  ogrodowe są sprawne i  nie  stanowią żadnego zagrożenia  dla  zdrowia i
życia  dzieci.  Pracownik  musi  mieć  świadomość  odpowiedzialności  za  należyte
wykonywanie tego obowiązku. 

9. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek
w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi
dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 

10. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z
terenu  kolumną  prowadzoną  przez  nauczyciela.  Po  ustawieniu  podopiecznych  w
kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w
danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

11. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok
ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel
musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

12. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci
ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają (dzieci młodsze ustawiają się w
„pociąg”). 

13. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu
wyjść. 

14. Organizacja  wycieczek  wyjazdowych odbywa  się  na  podstawie  pisemnej  zgody
rodziców  na  udział  dziecka  w  wycieczce.  Przed  wyjazdem  nauczyciel  powinien
przygotować  pisemną  listę  dzieci  i  opiekunów  oraz  sporządzić  kartę  wycieczki.
Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za
wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą
brać  odpowiedzialności,  ponieważ  nie  byli  w  tym  celu  przeszkoleni.
Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

15. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu regulaminem wycieczek. 

16. Nauczyciele  mają  ściśle  wyznaczone  godziny  pracy  z  dziećmi.  Obowiązkiem
nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie
się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego
przyczynę. 

17. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze
zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w
grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie
dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. 

18. Nie  wolno  podczas  pracy  z  dziećmi zostawić  ani  na  chwilę  grupy  samej.  Gdy
nauczyciel musi wyjść, np. do  toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy
(pomoc n-la). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. 

19. W  razie  wystąpienia  wypadku dziecka  na  terenie  przedszkola  lub  poza  nim
nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: 

 zapewnić udzielenie pierwszej pomocy; 
 zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; 
 podjąć  środki  zapobiegawcze  (w  stosunku  do  dzieci,  nauczycieli  czy

pozostałych pracowników przedszkola); 
 zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę. 
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20. Procedura  powypadkowa  określona  jest  w  „Instrukcji  BHP”  obowiązującej  w
przedszkolu. 

Procedura  w  chodzi  w  życie  z  dniem  01  marca  2016r  Zarządzeniem  nr  2  Dyrektora
Przedszkola

…………………………………
Podpis dyrektora

Z procedura bezpieczeństwa zapoznano się .

1. Hanna ………………………….
2. Anna Zamojska …………….……………
3. Dorota Łukasik …………………………


