
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 

W PUŁAWACH 

 

 

 

 
Podstawy prawne stosowanych procedur 

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 59) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60) 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78 

poz. 483 - art. 72); 

 Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33; 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 13 maja 1983 r.( Dz.U. 2016 

poz. 1654 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U z 2015, 

poz. 1390) 

 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356 

 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. 2003r. Nr 6, poz. 69 z póź.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r poz. 1643) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. 2018 poz.691) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46 z 2002 r.). 

 Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach 
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Cel procedury: 

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas 

ich pobytu w przedszkolu. 

Osoby podlegające procedurze 

• 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; 

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 procedury 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. 

• 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. 

 
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. Udostępnienie  dokumentu  na  stronie   internetowej   Miejskiego   Przedszkola   nr   5   

w Puławach. 



 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze: 

1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci   

w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej 

dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Procedury wchodzą w życie z dniem 01 września 2019r. 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

organami przedszkola oraz całym środowiskiem przedszkolnym, a przede wszystkim 

zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, stosuje się następujące procedury: 

1. Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

2. Procedura dotycząca 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. 

3. Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola. 

4. Procedura dotycząca przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców 

rozwiedzionych lub w separacji. 

5. Procedura dotycząca zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w budynku przedszkola. 

6. Procedura dotycząca postępowania w razie samowolnego opuszczenia sali przez 

dziecko. 

7. Procedura dotycząca zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na placu przedszkolnym. 

8. Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza 

terenem przedszkola. 

9. Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych. 

10. Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych. 

11. Procedura dotycząca udziału dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjno- 

kompensacyjnej. 

12. Procedura dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren 

przedszkola. 

13. Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie przedszkola 

niebezpieczne przedmioty. 



14. Procedura dotycząca znalezienia niebezpiecznego przedmiotu u wychowanka. 

15. Procedura dotycząca postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza 

dziecko przewlekle chore. 

16. Procedura dotycząca postępowania w przypadku, gdy na terenie placówki zdarzył się 

nieszczęśliwy wypadek. 

17. Procedura dotycząca postępowania w przypadku konieczności udzielenia dziecku 

pierwszej pomocy. 

18. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej. 

19. Procedura dotycząca postępowania w sytuacji zagrożenia wymagającego 

przeprowadzenie ewakuacji. 

20. Procedura dotycząca postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu, 

oblodzeń i innych zagrożeń związanych z zimowymi warunkami atmosferycznymi. 

21. Procedura antyterrorystyczna. 

22. Procedura dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

23. Procedura dotycząca przydziału dzieci do grup przedszkolnych oraz łączenia grup 

wiekowych w przedszkolu. 

24. Procedura dotycząca instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia 

pomieszczeń w przedszkolu. 

25. Procedura dotycząca przyjmowania i rozpatrywania wniosków i skarg. 

26. Procedura postępowania wobec trudnych zachowań dziecka stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 5 w 

Puławach. 

27. Procedura dotycząca ewakuacji dzieci i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 5                             

w Puławach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 



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

rodzice / opiekunowie prawni lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych. 

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8.20 przez rodziców /opiekunów 

prawnych lub w dowolnym momencie, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu 

przedszkola do godz. 8.00 o późniejszym przybyciu dziecka. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, 

że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. Nauczyciel musi widzieć i wiedzieć, kto 

przyprowadził i odbierał dziecko do sali przedszkolnej. 

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

5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego. 

6. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna prawnego ma obowiązek 

zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech 

niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie dla dziecka i rówieśników. 

7. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielem. Muszą to 

być zabawki bezpieczne. Za przyniesione przez dziecko zabawki odpowiada rodzic. 

8. Dopuszcza się łączenie grup przedszkolnych, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

ponosi nauczyciel, którego czas pracy zawarty jest w harmonogramie pracy nauczycieli. 

9. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie  przedszkola  bez  opieki  

(na przykład: przed wejściem do budynku, w szatni, na koprytarzu, przed zamkniętymi 

drzwiami sali przedszkolnej). 

10. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola zdrowe 

dziecko. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani 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. 

11. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów 

kontaktowych na pierwszym zebraniu we wrześniu. 

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

zdrowe. 

13. 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-37 0 i więcej, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 



14. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są 

do poinformowania nauczyciela o zakończeniu leczenia. 

15. 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 na początku roku 

szkolnego. 

16. W przedszkolu w oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się 

dzieci, nauczyciele danej grupy przedszkolnej zobowiązani są do dostarczenia nauczycielowi 

pełniącemu opiekę nad dziećmi rano i po południu list zbiorczych osób upoważnionych do 

odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej. 

17. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danej 

osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. 

18. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych 

opiekunów i dyrektora przedszkola oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

19. 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 musi widzieć i wiedzieć, kto odbiera dziecko. 

20. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej 

osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu 

takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub 

dyrektorowi w formie ustnej lub pisemnej oraz podanie danych osobowych osoby wskazanej 

przez rodzica do odbioru dziecka. Nauczyciel lub dyrektor ma obowiązek sprawdzenia 

prawdziwości powyższych informacji osobowych z dowodem osobistym. 

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

telefonicznie za pośrednictwem tzw. „systemu sms” . 

22. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które 

ukończyło 13 lat, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców. W upoważnieniu 

rodzice zobowiązani są o zamieszczenie klauzuli, że ponoszą pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka od momentu odebrania dziecka od nauczyciela, do 

czasu dotarcia z przedszkola do domu. 



2. Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, 

że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba 

upoważniona będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków, zachowująca się 

agresywnie, które nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora przedszkola. 

2. 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 oraz 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 „Procedurze 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola” . 

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel 

sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko      

z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca 

rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność 

powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) celem rozeznania sytuacji 

domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd Rodzinny i rodziców o podjętych 

działaniach. 

 
3.     Procedura dotycząca  przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane  

z przedszkola. 

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, 

nauczyciel dzwoni do rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a w następnej kolejności do 

innych osób upoważnionych do odbioru. 

2. Jeśli próby kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, a w następnej kolejności osobami 

upoważnionymi nie przynoszą rezultatu, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora 

przedszkola. 



3. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel próbuje zawiadomić o zaistniałej sytuacji 

rodziców/prawnych  opiekunów  i  zobowiązuje  ich  do  niezwłocznego  odebrania  dziecka  

z przedszkola. 

4. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się 

o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów. 

5. Po konsultacji z policją,  dyrektor lub  nauczyciel może zwrócić się do policji z prośbą     

o podjęcie dalszych  działań  przewidzianych  prawem,  łącznie  z  umieszczeniem  dziecka 

w pogotowiu opiekuńczym. 

6. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi 

przedszkola. 

7. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 

w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego   

w przedszkolu. 

8. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany 

jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych 

działaniach. 

 

4. Procedura dotycząca przypadku odbierania  dziecka  z  przedszkola 

przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku. 

1. 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. 

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. 



5. Procedura   dotycząca   zapewnienia   dzieciom    bezpieczeństwa  

w budynku przedszkola. 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do 

prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W szczególności powinien zwrócić 

uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan 

mebli i krzesełek. 

2. 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 o zagrożeniu dyrektora przedszkola. 

3. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, pomoce i zabawki. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub inna osoba pracująca w grupie (np. pomoc 

nauczyciela, woźna) powinna zadbać o wywietrzenie sali. 

5. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść z sali np. do toalety, 

ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego 

nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela 

z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją 

nieobecność do niezbędnego minimum. 

6. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. zmiany ubrania, 

nauczyciel może powierzyć opiekę nad dzieckiem pomocy nauczyciela, woźnej lub innemu 

nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum. 

7. Jeśli dziecko potrzebuje udać się do szatni lub innego pomieszczenia przedszkola 

przechodzi tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela, woźnej lub innego nauczyciela. 

8. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, 

bez powodu. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko 

podczas całego pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego 

pracownika przedszkola. 

9. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić dzieciom odpowiednią 

opiekę i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole zabezpieczeń wejść do 

placówki prowadzone przez pracowników obsługi. 



10. Podczas zabaw swobodnych w sali przedszkolnej nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna 

zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze 

wspólnych zabawek. 

11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje; ewentualnie 

ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw 

swobodnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do ustalania z dziećmi reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu 

zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże zasad 

przez dzieci; nauczyciele powinni systematycznie przypominać dzieciom o ustalonych 

zasadach. 

13. Podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do zalecenia 

dzieciom ustawienia się w określony sposób, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali inne 

osoby zatrudnione w grupie (woźna, pomoc nauczyciela) sprawdzają, czy wszystkie dzieci 

opuściły pomieszczenie. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania  od dzieci spokojnego  poruszania  się  

w czasie przechodzenia do innych pomieszczeń przedszkola oraz po schodach. 

15. Nauczyciel po zakończeniu czasu pracy opuszcza oddział przedszkolny z chwilą przyjścia 

drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich bieżących sprawach dotyczących 

wychowanków. 

16. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie 

w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych. 

18. W przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz 

pomoce nauczyciela, woźne czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na 

pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego 

zachowania dzieci. 

19. Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 

medycznych ani podawać lekarstw z wyłączeniem dziecka przewlekle chorego, po spełnieniu 

warunków określonych w odpowiedniej procedurze. 

20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnieniu zdarzenia, powodującego uraz 



(np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

21. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka nauczyciel ma obowiązek wezwać 

pogotowie. 

22. Żaden z pracowników, wykonujących swoją pracę na terenie przedszkola, nie może 

stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie 

przedszkola. 

23. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości   

w miejscach do tego przeznaczonych, właściwie zabezpieczonych na klucz przed dostępem 

dzieci. 

24. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, 

ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

6. Procedura dotycząca postępowania w razie samowolnego opuszczenia 

sali przez dziecko. 

1. Nauczyciel powinien systematycznie, wielokrotnie w ciągu dnia, kontrolować stan 

osobowy powierzonej mu grupy przedszkolnej. 

2. Biurko powinno stać w takim miejscu, aby nauczyciel swobodnie mógł obserwować 

zarówno bawiące się dzieci, jak i drzwi wejściowe do sali. 

3. Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu dzieci należy uczyć norm dotyczących 

bezpiecznego zachowania się w grupie, m.in. zasady bezwzględnego zakazu oddalania się. 

4. Drzwi wejściowe do placówki powinny być zamknięte. Za kontrolowanie zamknięcia 

drzwi odpowiada woźna lub osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola. 

5. Gdy nauczyciel zauważy, że jedno z dzieci samowolnie opuściło salę, niezwłocznie 

podejmuje działania zmierzające do odnalezienia dziecka na terenie placówki. 

6. Nauczyciel natychmiast prosi o pomoc innych pracowników z grupy: pomoc nauczyciela, 

woźną; osoby te poszukują dziecka na terenie przedszkola. 

7. Po sprowadzeniu dziecka do grupy, nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora 

przedszkola i rodziców dziecka. 

8. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, dokładnie opisując okoliczności zdarzenia. 

9. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z dzieckiem, próbując wyjaśnić przyczyny zdarzenia  

i zapobiec podobnym incydentom. W razie problemów prosi o pomoc psychologa. 



10.W przypadku nieodnalezienia dziecka na terenie placówki, dyrektor powiadamia policję    

i zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka. 

 

7. Procedura dotycząca zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na placu 

przedszkolnym. 

1. Przed korzystaniem z ogrodu nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna zobowiązane są 

do sprawdzenia, czy na tym terenie nie znajdują się żadne 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, 

dostosowując do potrzeb i możliwości dzieci. 

3. Nie  uwzględnia  się  indywidualnych  próśb  rodziców  o  pozostawienie  dziecka   

w budynku ze względu na stan zdrowia. 

4. Dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczycieli, pomocy 

nauczyciela i woźnej. 

5. Przed wyjściem dzieci powinny skorzystać z toalety. 

6. Osoby zatrudnione w przedszkolu (nauczyciele, pomoce nauczycieli, woźne) 

pomagają dzieciom przy ubieraniu się. 

7. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy dzieci są ubrane stosownie do pogody (np. czy 

mają odpowiednie nakrycia głowy). 

8. Nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do 

ogrodu czy wszystkie dzieci są ubrane stosownie do pogody, czy wzięły wszystkie potrzebne 

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

9. Przed  wyjściem  z  obiektu  przedszkolnego  nauczyciele  przeliczają  stan  dzieci     

i zamykają salę na klucz. 

10. Nauczyciele przekazujący sobie opiekę nad daną grupą dzieci muszą przekazać sobie 

wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu dzieci. 

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

temperaturze poniżej -10°C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych niebezpiecznych zjawisk 

pogodowych. 

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

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

w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom dostęp do napojów. 



13. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu. 

14. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym nauczyciele czuwają nad 

bezpieczeństwem dzieci i pilnują, aby dzieci we właściwy sposób korzystały z ogrodu i jego 

wyposażenia (żeby przestrzegały regulaminu). 

15. Zauważone usterki sprzętu ogrodowego należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola lub 

pracownikowi do prac ciężkich. 

16. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udziela 

dziecku pomocy i zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola oraz społecznemu inspektorowi 

pracy. 

17. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel sprawdza stan ilościowy 

dzieci. 

18. Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do rejestru wyjść. 

19. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, opady deszczu). 

20. 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. 

 

8. Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych poza terenem przedszkola. 

1. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje 

wpisu do rejestru wyjść, skrupulatnie wypełniając dane. 

2. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola. 

3. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już 

odnotowana obecność dzieci. 

4. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: 

nauczyciel, pomoc nauczyciela i  woźna  (co  najmniej  jedna  osoba  dorosła  na  15  dzieci, 

w przypadku wyjścia dzieci 3-latnich opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba dorosła na 10 

dzieci). 

5. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wyjściu, wycieczce 

bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora. 



6. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek 

ponosi nauczyciel. 

7. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga 

od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą. 

8. 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. 

9. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać 

grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni. 

10. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą 

sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę 

prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą. 

11. Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski 

odblaskowe. 

12. W  przypadku  choroby  oraz  złego  samopoczucia  dziecko  nie  może  uczestniczyć     

w wycieczce. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania 

maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 

 
9. Procedura dotycząca zapewnienia 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 na 2 tygodnie przed wycieczką. 

3. Co najmniej 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do 

zatwierdzenia kartę wycieczki.Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji przedszkola, 

drugi zabiera ze sobą nauczyciel -kierownik wycieczki. 

4. Wycieczka jest odnotowana w dzienniku zajęć. 

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela 

i woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci, w przypadku wycieczki grup 

3,4-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna. 

6. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę), 

7. Podczas wycieczki zapewnia się napoje. 



8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i 

napoje. 

9. W  przypadku  choroby  oraz   złego   samopoczucia   dziecko   nie   może   uczestniczyć 

w wycieczce. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania 

maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 

 
10. Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć 

dodatkowych. 

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole, za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( logopeda, psycholog, itp.). 

2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających 

opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zabrania dzieci 

zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod 

opiekę nauczycielowi 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 odprowadzają dzieci do swoich grup. 

 
11. Procedura dotycząca udziału dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej . 

1. Gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną organizuje się dla dzieci z deficytami 

prawidłowej postawy ciała oraz wykazujących obniżenie ogólnej sprawności fizycznej. 

2. Na zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej przyjmowane są dzieci na 

podstawie zaświadczeń lekarskich ortopedycznych lub innych badań specjalistycznych. 

3. Rodzic może wystąpić do dyrektora z prośbą o udział dziecka w zajęciach, jeżeli nie 

zostało ono zakwalifikowane przez lekarza lub specjalistę. Dyrektor może wyrazić zgodę na 

udział w zajęciach takiego dziecka tylko w sytuacji, gdy liczebność grupy na to pozwala i po 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym. Rodzic wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo 

dziecka w zajęciach. 



4. Gimnastykę korekcyjną mogą prowadzić osoby do tego uprawnione, czyli posiadające 

kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, np. rehabilitanci, nauczyciele 

wychowania fizycznego. 

5. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w 12-osobowych zespołach dzieci 

tworzonych według rodzajów dysfunkcji fizycznych, np. płaskostopia, koślawości kolan, itp. 

oraz ich wieku. I grupa to 3,4-latki, II grupa to 5,6-latki. Na zajęciach stosowane są ćwiczenia 

mięśni posturalnych służące zarówno profilaktyce, jak i korekcji wad postawy. 

6. Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna prowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 5   

w Puławach odbywa się poza podstawą programową. 

7. Szczegółowy harmonogram zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej ustalany 

jest co roku w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i podawany rodzicom na pierwszym 

zebraniu z rodzicami we wrześniu. 

 
12. Procedura dotyczy monitorowania osób wchodzących 

i opuszczających teren przedszkola. 

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren 

przedszkola. 

2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym każdy 

pracownik przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi ją o: 

– podanie celu wizyty; 

– nazwiska osoby, z którą chce się widzieć; 

– prowadzi ją do właściwej osoby. 

3. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi 

przedszkola; jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika 

o odprowadzenie interesanta i zamknięcie drzwi wejściowych. 

4. W przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie np. nie ujawnia celu wizyty lub 

zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora. 

5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie 

postępowania podejmuje dyrektor przedszkola. 



13. Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie 

przedszkola niebezpieczne przedmioty. 

1. Nauczyciel podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi 

przedmiotami lub środkami: 

- zachowując środki ostrożności, 

- zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola. 

3. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań 

interwencyjnych. 

4. W przypadku niemożności samodzielnego usunięcia zagrożenia nauczyciel wyprowadza 

dzieci z terenu przedszkola i niezwłocznie powiadamia dyrektora (osobiście, telefonicznie lub 

za pośrednictwem osób trzecich). 

5. Dyrektor zawiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję), które podejmują 

stosowne działania. 

 

14. Procedura dotycząca znalezienia niebezpiecznego przedmiotu 

u wychowanka. 

1. Nauczyciel monitoruje wchodzące do sali dzieci, zwracając uwagę na przedmioty 

przynoszone przez nie do przedszkola. 

2. W przypadku przyniesienia przez dziecko niebezpiecznego przedmiotu, nauczyciel 

natychmiast w sposób bezpieczny odbiera dziecku przedmiot i zabezpiecza go. 

3. Nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu. 

5. Dyrektor lub  nauczyciel  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami, 

w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uświadomienia o konsekwencji zabawy takimi 

przedmiotami. 

6. Nauczyciel oddaje niebezpieczny przedmiot rodzicom. 

7. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia. 



15. Procedura dotycząca postępowania w przypadku, gdy do przedszkola 

uczęszcza dziecko przewlekle chore. 

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby 

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. 

2. Zgodę na podawanie dziecku leków może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie        

z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu. 

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, dyrektor 

podejmuje następujące kroki: 

- zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia 

lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania leku na terenie placówki oraz 

nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania; 

- wymaga od rodziców/opiekunów prawnych upoważnienia do podawania leku dziecku 

przewlekle choremu, np.: kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub 

podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę; 

- na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia od rodziców/ opiekunów prawnych, 

wyznacza spośród pracowników,  za  ich  zgodą,  dwie  osoby  do  podawania  leku  dziecku, 

z których: - jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez 

zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz 

dawki; 

- druga nadzoruje wyżej wymienione czynności; 

- obie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie leku i nadzorowanie tej 

czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem. 

4. Leki należy przechowywać w miejscu wcześniej ustalonym, niedostępnym dla dzieci. 

 

 

16. Procedura dotycząca postępowania w przypadku, gdy na terenie 

przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. 

Nauczyciel: 

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

2. Powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

o nieszczęśliwym wypadku. 

3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie. 

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

5.Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu. 



6. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub 

śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik placówki, który powziął wiadomość 

o wypadku podejmuje następujące działania: 

a) Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę. 

b) Sprowadza fachową pomoc medyczną. 

c) W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek: 

a) Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów dziecka, inspektora 

BHP, Społecznego Inspektora Pracy. 

b) Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 

c)Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić 

protokół powypadkowy. 

d) Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie 

rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania. 

e) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego 

inspektora sanitarnego. 

8. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub 

śmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, 

podejmuje następujące działania: 

a) dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan  

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

b) niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę, 

c) sprowadza fachową pomoc medyczną,policję, straż pożarną, 

d) w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

e) informuje o wypadku dyrektora przedszkola, Inspektora BHP oraz Społecznego Inspektora 

Pracy, 

f) wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa, 

g) nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, 

aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych, 

h) relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem, 

i) informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz 

poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły, 

j) sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. 



 

9. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanych, 

b) pogotowie, straż pożarną, policję 

c) Inspektora BHP i Społecznego Inspektora Pracy, 

d) organ prowadzący przedszkole, 

e) radę rodziców. 

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

a) prokuratora, 

b) organ prowadzący placówkę, 

b) organ nadzorujący placówkę. 

 
 

17. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy dziecku. 

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

wychowanka przedszkola. 

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia 

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz 

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu w 

Polsce. 

3. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył 

zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę 

poszkodowanemu poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej. 

4. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia 

ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy 

poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, 

ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego. 

5. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył jest 

zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe 

osoby z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien 

wezwać osobę, która wykona te czynności. 



6. Pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wymagającej nagłego działania 

poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest 

świadkiem zdarzenia. 

7. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola 

przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

8. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedmedycznej powinna udzielić tej pomocy 

zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

9. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane do 

czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce 

zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez 

przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. 

10. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego pierwszej 

pomocy przedmedycznej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, 

ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz 

masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia. 

11. Jeśli pierwszej pomocy przedmedycznej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym 

samym czasie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze z grupą wychowanków 

przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci. 

12. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne. 

13. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora 

przedszkola. 

 
18. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu 

choroby zakaźnej. 

1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie  poinformować  przedszkole  o chorobie zakaźnej  

u dziecka. 

2. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby 

zakaźnej w przedszkolu. 

3. Personel obsługowy ma obowiązek umyć środkami antybakteryjnymi meble i zabawki. 

Dalsze działania w takiej sytuacji gyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od 

rodzica zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i faktu, że dziecko 

może uczęszczać do przedszkola. 



19. Procedura dotycząca postępowania w sytuacji zagrożenia 

wymagającego przeprowadzenie ewakuacji. 

1. W sytuacji wystąpienia pożaru (lub innego zagrożenia) decyzję o przeprowadzeniu 

ewakuacji dzieci, pracowników 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: 

a) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu 

głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny! 

b) zaalarmować straż pożarną, 

c) przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji, 

d) przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce 

gaśnicze), 

e) na terenie przedszkola są wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci oraz zabezpieczenie 

dokumentacji potwierdzającej stan dzieci w danym dniu (dziennik): 

a) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, 

b) nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku 

trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu znajduje się pomoc nauczyciela i woźna, która 

sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia, 

c) nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji. 

 
 

20. Procedura dotycząca postępowania w razie wystąpienia obfitych 

opadów śniegu, oblodzeń i innych zagrożeń związanych z zimowymi 

warunkami atmosferycznymi. 

1. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub oblodzeń, powodujących śliskość na 

drogach (i chodnikach) prowadzących do budynku, pracownik do prac ciężkich zobowiązany 

jest na bieżąco podejmować działania doprowadzające nawierzchnię do stanu bezpiecznego 

(tzn. odgarniać śnieg, posypywać powierzchnię piaskiem z solą, usuwać oblodzenia). 



2. W przypadku obfitych opadów śniegu  zobowiązuje  się  pracownika  do  prac  ciężkich  

do monitorowania wysokości pokrywy śnieżnej na dachu – bez wchodzenia na dach. 

3. Informację o grubości pokrywy śnieżnej pracownik do prac ciężkich przekazuje 

niezwłocznie dyrektorowi przedszkola, społecznemu zastępcy dyrektora lub intendentowi. 

Decyzję o zleceniu usunięcia nadmiaru śniegu z dachu wyspecjalizowanej firmie podejmuje 

dyrektor. 

4. W sytuacji powstania na dachu sopli lodu i zwisów śnieżnych zagrażających 

bezpieczeństwu dyrektor zawiadamia jednostkę straży pożarnej. 

5. Intendent zobowiązany jest do zapewnienia środków służących utrzymaniu dróg w stanie 

bezpiecznym (sól, piasek, szufle, miotły). 

6. W sytuacji silnego oblodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, gradobicia 

dyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza teren budynku. 

7. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania 

dyrektora, społecznego zastępcy dyrektora lub intendenta o wszelkich zaistniałych 

zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

 
21. Procedura antyterrorystyczna. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele i pracownicy obsługi oraz inne osoby wykonujące czynności zawodowe na 

terenie Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach zobowiązani są do dbałości o stan 

bezpieczeństwa na terenie placówki, jak również do reagowania w sytuacjach kryzysowych 

zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, w szczególności zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci. 

2. Postanowienia niniejszej procedury nie naruszają postanowień innych aktów wewnętrznych 

regulujących sprawy bezpieczeństwa w przedszkolu. 

3. Nauczyciele i pracownicy obsługi oraz osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie 

przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej procedury oraz 

innych przepisów aktów wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa w przedszkolu 

oraz współdziałania w realizacji zadań z nich wynikających. 

4. Za incydent terrorystyczny w rozumieniu niniejszej procedury uważa się każdy incydent 

mający miejsce na terenie przedszkola, polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

groźbie jego użycia (informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego), użyciu gazu lub 



innych środków drażniących mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub 

groźbie ich użycia, wtargnięciu uzbrojonego napastnika oraz wzięciu zakładnika. 

5. Nauczyciele i pracownicy obsługi oraz osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie 

przedszkola zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez dyrektora oraz 

funkcjonariuszy służb podejmujących działania w razie zaistnienia incydentu 

terrorystycznego (policja, straż pożarna, siły zbrojne). 

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego lub groźby 

jego użycia oraz podejrzenia użycia gazu lub innych środków drażniących mogących 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub groźby ich użycia. 

1. Nauczyciele i pracownicy obsługi oraz osoby wykonujące czynności zawodowe na 

terenie przedszkola zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na: 

• nietypowe zachowania osób, 

• osoby ubrane nietypowo w stosunku do pory roku (np. bardzo grube ubranie mimo 

wysokiej temperatury powietrza), 

• osoby usiłujące wnieść na teren przedszkola paczki, pakunki itp. bez wyraźnego 

uzasadnienia dla takich działań, 

• pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, pakunki, teczki, torby itp., 

• nietypowy zapach mogący wskazywać na użycie gazu lub środków chemicznych 

mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób. 

2. Każdy, kto przyjmie zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawni 

przedmiot niewiadomego pochodzenia albo działanie gazu czy innego środka chemicznego, 

co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola. Informacji takiej nie przekazuje 

się niepowołanym osobom, ponieważ jej niekontrolowane rozpowszechnienie może 

doprowadzić do paniki i utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób. 

3. Miejsce, w którym znajduje się przedmiot niewiadomego pochodzenia, należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

4. W przypadku odebrania telefonicznego zgłoszenia o podłożeniu ładunku 

wybuchowego należy prowadzić rozmowę w taki sposób, by uzyskać od zgłaszającego jak 

najwięcej informacji o zagrożeniu oraz by trwała ona możliwie jak najdłużej. O zgłoszeniu 

należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. 

5. Zawiadamiając  policję,  należy  podać  informacje  obejmujące:  rodzaj  zagrożenia    

i źródło informacji o zagrożeniu, relację treści rozmowy z osobą informującą o zagrożeniu, 

dokładny czas przyjęcia zgłoszenia, numer telefonu, na który przyjęto zgłoszenie, ewentualnie 



opis miejsca i wygląd ujawnionego podejrzanego przedmiotu, imię i nazwisko zgłaszającego 

wraz z numerem kontaktowym. 

6. W razie zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, tj. 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

7. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub, w razie jego 

nieobecności, zastępca dyrektora lub inna wyznaczona osoba. 

8. Po przybyciu policji lub innej służby odpowiedzialnej za prowadzenie akcji 

ratunkowej na miejsce incydentu przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

9. W razie braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia ładunku wybuchowego 

pracownicy obsługi zobowiązani są sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 

otoczenie, w tym sale danej grupy, rejony wyznaczone do sprzątania w danym miesiącu, pod 

kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

10. Zabronione jest przemieszczanie i dotykanie podejrzanych przedmiotów. Ich 

lokalizację należy zgłosić dyrektorowi, a w czasie akcji ratunkowej prowadzącym ją służbom. 

Identyfikacja, rozpoznawanie oraz neutralizacja domniemanego ładunku wybuchowego jest 

zadaniem uprawnionych do tego służb. 

11. Ewakuację zarządza dyrektor lub, w razie jego nieobecności, zastępca dyrektora lub 

inna wyznaczona osoba. 

12. Po ogłoszeniu ewakuacji nakazane jest zachowanie spokoju i opanowania. 

13. Ewakuacja odbywa się zgodnie z obowiązującym planem ewakuacji i procedurą 

przeciwpożarową. 

14. Po zakończeniu akcji o powrocie do budynku przedszkola decyduje dyrektor za zgodą 

służb ratunkowych. 

III. Postępowanie w przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika lub wzięcia zakładnika 

1. W  przypadku   ataku   uzbrojonego   napastnika   zaleca   się   poddanie   jego   woli   

i niestawianie oporu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne dla ochrony życia osoby 

zaatakowanej lub innej osoby wobec bezpośredniego zamachu (uchylenie się przed ciosem). 

2. O ataku należy niezwłocznie powiadomić policję. 

3. Każdy będący świadkiem ataku uzbrojonego napastnika zobowiązany jest zwrócić 

uwagę na szczegóły jego wyglądu i zachowania oraz otoczenia i przekazać informacje o 

swoich spostrzeżeniach – jeżeli to możliwe – policji. 

4. Nauczyciele i pracownicy obsługi odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi zobowiązani 

są: 



• starać się zapanować nad własnymi emocjami i emocjami dzieci, 

• nakazać dzieciom położyć się na podłodze, 

• nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia, wyglądać przez drzwi i okna, 

• dopilnować, by dzieci wykonywały polecenia napastnika spokojnie, gdyż gwałtowne 

ruchy mogą zwiększyć jego agresję, 

• dopilnować, by w razie wydania przez napastnika polecenia przemieszczenia się dzieci 

nie odwracały się do niego tyłem. 

5. Po podjęciu działań ratunkowych przez policję należy ściśle wykonywać wydawane 

przez nią polecenia. 

6. Po zakończeniu akcji należy: 

• udzielić pomocy poszkodowanym i innym potrzebującym, 

• sprawdzić obecność dzieci, a o braku któregokolwiek dziecka poinformować policję, 

• zapewnić uczestnikom zdarzenia pomoc psychologiczną, 

• uniemożliwić dzieciom samodzielny powrót do domu, 

• zaprowadzić ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców i inne osoby upoważnione. 

 

 

 

22. Procedura dotycząca udzielania pomocy  psychologiczno-  

pedagogicznej . 

I .Informacje ogólne: 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  i  podmiotami  działającymi  

na rzecz rodziny, 



3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) dyrektora przedszkola; 

3) nauczyciela, specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

4) poradni; 

5) pracownika socjalnego; 

6) asystenta rodziny; 

7) kuratora sądowego; 

8) innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci; 

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 

formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

II. Cel udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

1.Procedura została opracowana w celu: 

• doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, 

związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które 

posiada lub nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim 

rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

• usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 

• ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców. 

III. Zakres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

1. Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka od momentu 

podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań. Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu      

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 



2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

IV. Uczestnicy postępowania –zakres zadań. 

1. Dyrektor: 

• organizuje w przedszkolu wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• powołuje  zespół  do  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla  dzieci  z  orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

• ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, 

• powiadamia rodziców w drodze pisemnej o przyznanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane, 

• powiadamia rodziców o terminach spotkań zespołu psychologiczno-pedagogicznego, 

• monitoruje działania nauczycieli i specjalistów w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

2. Nauczyciele i specjaliści: 

1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci; 

2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci; 



3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) prowadzą współpracę z rodzicami i diagnozują środowisko rodzinne, informują rodziców  

o możliwościach i rodzaju udzielania dziecku lub rodzinie pomocy, o efektach pracy 

wspierającej rozwój, udzielają rodzicom wskazówek i porad na temat wspomagania dziecka 

w rozwoju na terenie domu rodzinnego –ustalają wspólne oddziaływania, 

6) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny 

funkcjonowania, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowania dzieci       

i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań, 

7) nauczyciele prowadzą obserwację  pedagogiczną  mającą  na  celu  wczesne  rozpoznanie 

u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 

realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne –obserwację pedagogiczną 

zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna); 

8) w przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną,  nauczyciel  niezwłocznie  udziela  takiej  pomocy  w  trakcie  bieżącej  pracy  

z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym 

przypadku oznacza obowiązek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielenia 

natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości 

dziecka, dokumentuje pracę z dzieckiem z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim; 

9) współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

10) nauczyciele  grupy  oraz  specjaliści,  pracujący  z  dziećmi  posiadającymi  orzeczenie   

o potrzebie kształcenia, wchodzą w skład zespołu opracowującego program edukacyjo- 

terapeutyczny IPET, określony zakresem zadań i obowiązków w przepisach szczegółowych. 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć  logopedycznych  dla  dzieci  oraz  porad  i  konsultacji  dla  rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 



3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów  w celu określenia mocnych  stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne 

i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola; 

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień; 

3. Rodzice: 

1) zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla dziecka i rodziny 

na początku roku szkolnego, 

2) mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola, 

3) wyrażają zgodę na prowadzenie terapii dla dziecka, czyli realizację indywidualnego 

programu edukacyjno- terapeutycznego na terenie przedszkola, 



4) zapoznają się z indywidualnym programem edukacyjnym- terapeutycznym i uczestniczą  

w ich realizacji w miarę potrzeb, 

5) zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez 

nauczyciela i specjalistów (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na 

terenie domu rodzinnego), 

6) współpracują z nauczycielami, specjalistami,  dyrektorem  przedszkola  oraz  poradniami 

w zakresie potrzeb dziecka, 

7) uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach indywidualnych grupowych dla 

rodziców organizowanych w miarę potrzeb. 

Zadania zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

W skład zespołu wchodzą: 

1) nauczyciele pracujący z dzieckiem w grupie, 

2) specjaliści; psycholog, logopeda i inni w miarę potrzeb, 

3) nauczyciel wspomagający w przypadku orzeczenia. 

Pracę zespołu koordynuje nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, 

wyznaczony przez dyrektora. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

Do zadań zespołu należy; 

1) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, uwzględniając 

diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, opracowanie indywidualnego 

program edukacyjno-terapeutycznego(IPET), 

2) przekazanie rodzicom indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego(IPET) oraz 

wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania dziecka, 

3) dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, okresowej wielospecjalistycznej 

oceny funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę 

potrzeb, dokonywanie modyfikacji programu, zakres wielospecjalistycznej oceny określają 

przepisy szczegółowe, 

4) współpraca z  rodzicami,  ze  specjalistami,  dyrektorem  oraz  w  zależności  od  potrzeb, 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

5) dokumentowanie udzielanej pomocy oraz badań lub innych czynności uzupełniających, 

formę i zakres prowadzonej dokumentacji określają odrębne przepisy, 



6) dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po 

zakończeniu jej udzielania, 

7) powiadamianie dyrektora przedszkola o terminach planowanych spotkań. 

 

 

23. Procedura dotycząca przydziału dzieci do grup przedszkolnych oraz 

łączenia grup wiekowych . 

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w terminie ustalonym przez organ prowadzący. 

3. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i zasad rekrutacji. 

4. Liczbę grup przedszkolnych oraz liczbę miejsc w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzorujący. 

5. Organizacja grup przedszkolnych zależy od: 

1) liczby grup zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym, 

2) liczby miejsc w przedszkolu, 

3) liczby miejsc w konkretnej grupie wiekowej, 

4) liczby i wieku dzieci, które po rekrutacji zostały przyjęte do przedszkola, 

5) liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. 

6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów odbywa się po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Przydziału dzieci do grup przedszkolnych dokonuje dyrektor przedszkola oraz rada 

pedagogiczna, najpóźniej do 31sierpnia danego roku szkolnego, w którym prowadzona jest 

rekrutacja. 

8. Do poszczególnych grup przedszkolnych przydziela się dzieci na podstawie daty 

urodzenia. 

9. W przypadku, gdy kilkoro dzieci osiągnęło ten sam wiek (ma tę samą datę urodzenia), 

lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, 

o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje rada pedagogiczna. 

10. Dyrektor dokonując przydziału dzieci do grup ma zawsze na uwadze dobro dziecka. 

11. Jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym 

grupy jednorodnej wiekowo, wówczas dzieci przydzielane są do swojej grupy wiekowej. 

12. Jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, 

dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo, stosując zasadę, że podziału na grupy dokonuje 



się zaczynając od grupy dzieci 6- letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego: 

1) Jeżeli dzieci 6- letnich jest więcej niż 25, wówczas najmłodsze z nich przechodzą do 

grupy niższej uzupełnionej najstarszymi dziećmi  5- letnimi. Analogiczne postępowanie jest 

w stosunku do dzieci 5, 4 i 3- letnich. 

2) Jeżeli dzieci 6- letnich jest mniej niż 25, wówczas do grupy przechodzą najstarsze 

dzieci 5- letnie, najmłodsze dzieci 5- letnie zostają przydzielone do grupy niższej. Jeśli jest 

ich mniej niż 25, wówczas grupa zostaje uzupełniona najstarszymi dziećmi 4- letnimi. 

Analogiczne postępowanie jest w stosunku do dzieci 4 i 3- letnich. 

13. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, wakacje, okresy przedświąteczne, 

wysoka zachorowalność dzieci oraz tzw. długie weekendy) oraz absencji kadry pedagogicznej 

lub innych losowych okoliczności, dyrektor może zlecić łączenie poszczególnych grup 

przedszkolnych. 

14. Praca w oddziałach mieszanych prowadzona jest na dwóch poziomach, dostosowana 

jest do rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. 

15. Każdy nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobierać treści, 

metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji. 

16. Informacji na temat przydziału dzieci do poszczególnych grup przedszkolnych można 

zasięgnąć u dyrektora przedszkola lub intendenta. 

17. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

 
24. Procedura instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia 

pomieszczeń przedszkola . 

Użyte w niniejszej instrukcji określenia oznaczają: 

1) Dyrektor –Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach 

2) pracownik – pracownik Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach 

3) przedszkole – Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach 

Ochrona przedszkola 

Budynek przedszkola podlega ochronie polegającej na całodobowym monitoringu 

zewnętrznym. 



1. Z uwagi na publiczny charakter przedszkola w czasie jego pracy nie obowiązuje system 

przepustek, ani też inny system określający uprawnienia osób nie będących 

pracownikami do wejścia, przebywania i wyjścia z budynku przedszkola. 

2. Zobowiązuje się pracowników w godzinach pracy przedszkola do: 

1) zwracania uwagi na zachowanie osób wchodzących i wychodzących z przedszkola; 

2) reagowania na wejście do budynku i przebywanie w nim osób będących pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających; 

3) reagowania na próby niszczenia, wynoszenia lub wywożenia mienia z budynku 

przedszkola; 

4) reagowania na próby wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych, materiałów 

lub substancji budzących podejrzenie itp.; 

5) natychmiastowego reagowania poprzez powiadomienie dyrektora oraz odpowiednich 

służb o zaobserwowanych próbach stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia, a także 

utraty lub zniszczenia mienia. 

3. Zadaniem dyrektora jest zorganizowanie  pracy  pracowników  obsługi  w  przedszkolu 

w taki sposób, by wykonywali oni niżej wymienione czynności: 

1) prowadzenie dozoru przedszkola w trakcie wykonywania obowiązków; 

2) sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien oraz stosowanych zabezpieczeń; 

3) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i armatury w pomieszczeniach higieniczno- 

sanitarnych i kuchennych; 

4) podejmowanie natychmiastowych czynności wyjaśniających w przypadku 

zaobserwowania obecności w przedszkolu osób nie będących pracownikami 

przedszkola. 

Zabezpieczenie pomieszczeń i instrukcja postępowania z kluczami 

1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy są upoważnieni do otwierania drzwi 

wejściowych do budynku przed rozpoczęciem pracy przedszkola. 

2. Pracownicy, którym zostały powierzone klucze zobowiązani są do: 

a) wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, 

b) nie kopiowania powierzonych kluczy bez zgody dyrektora oraz udostępniania ich 

osobom trzecim, 

3. Wzór upoważnienia do zarządzania kluczami stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 

4. Po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do uporządkowania swoich stanowisk 

pracy oraz wykonania czynności zabezpieczających adekwatnych do zastosowanych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych polegających na: 



1) zabezpieczeniu dokumentacji (w tym dzienników zajęć) i pieczęci urzędowych; 

2) zabezpieczeniu komputerów i nośników informacji; 

3) wyłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych (czajniki, wentylatory, komputery, 

drukarki, itp.) zgodnie z zasadami bhp; 

4) wyłączeniu oświetlenia; 

5) zamknięciu okien i drzwi. 

5. Klucze do sal przedszkolnych oraz drzwi wejściowych są w posiadaniu nauczycieli. 

Klucze do oddziałów żłobkowych posiadają opiekunki dziecięce. Po skończonej 

pracy wszyscy pracownicy pozostawiają klucze w metalowej skrzynce na klucze, 

znajdującej się na parterze w sali przedszkolnej. Osoby te ponoszą pełną 

odpowiedzialność za należyte ich zabezpieczenie. Duplikaty kluczy, będące kluczami 

zapasowymi do pomieszczeń przedszkola są przechowywane w zamkniętej metalowej 

szafce na klucze, która znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu zamykanym na 

klucz w sali przedszkolnej na I piętrze. Intendent przedszkola i żłobka po skończonej 

pracy zostawiają klucze w szafce metalowej na parterze. Klucze do pomieszczenia do 

magazynu na artykuły spożywcze oraz artykuły chemiczne znajdują się u intendentki 

przedszkola i żłobka w szafce zamykanej na klucz. 

6. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za należyte przechowywanie, 

zabezpieczenie oraz udostępnianie kluczy zapasowych. 

7. Wydawanie kluczy zapasowych (o których mowa w ust. 3) pracownikom może 

odbywać się tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz w przypadkach awaryjnych za 

pokwitowaniem. 

8. Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić do depozytu. 

9. Otwarcie przedszkola w soboty, niedziele oraz święta możliwe jest wyłącznie za 

zgodą dyrektora. 

10. Komplet kluczy wejściowych do budynku przedszkola oraz bramy i furtki posiadają 

następujące osoby: 

1) dyrektor, 

2) nauczyciele rozpoczynający pracę od 6.00 i kończący pracę o 16.00, 

11. W przypadku nieobecności osób wymienionych w pkt. 10 ppkt. 1 i 2) dyrektor 

przedszkola wyznacza zastępstwo za te osoby oraz powierza im klucze. 

12. Klucz do pomieszczenia technicznego (warsztat z narzędziami) posiada robotnik do 

prac ciężkich. 

13. Kucharki posiadają następujące klucze: 



1) pomieszczenie socjalne, szatnia personelu kuchennego 

2) łazienka personelu kuchennego 

14. Klucze do sali oddziałów żłobkowych są przez opiekunki dziecięce po zakończeniu 

ich pracy zostawione w szafce na klucze znajdującej się w sali przedszkolnej na 

parterze i pobierane następnego dnia roboczego po otworzeniu przez nauczyciela 

przedszkola. 

15. Nauczyciele zamykający budynek zobowiązani są do sprawdzenia wszystkich 

pomieszczeń oraz zamknięcia bramy i furtki. 

 
25.    Procedura  dotycząca   przyjmowania  i  rozpatrywania  wniosków   

i skarg. 

Sprawy ogólne. 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo składania skarg i wniosków do 

dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach pracownikom przedszkola, rodzicom 

wychowanków, Radzie Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Puławach. 

2. Skargi i wnioski można  składać  we  własnym  interesie,  w  interesie  innych  osób  lub  

w interesie społecznym. 

3. Dyrektor przedszkola jest obowiązany przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym 

działaniom ograniczającym prawo obywateli do składania skarg i wniosków. 

4. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi 

lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału o znamionach skargi lub wniosku. 

5. Przedmiotem skargi może być: 

1) zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników obsługi, przez 

pracowników pedagogicznych przedszkola, 

2) naruszenie praw i godności osobistej wychowanka, 

3) naruszenie strefy bezpieczeństwa wychowanka, 

4) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

6. Jeżeli dyrektor przedszkola, który otrzymał skargę, nie jest właściwym organem do jej 

rozpatrzenia, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego albo 

wskazać mu właściwy organ. 

7. Dyrektor przedszkola powinien rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, 

niż w ciągu 30 dni. 



Wnioski. 

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy, które dotyczą: 

a) usprawnienia i ulepszenia organizacji pracy przedszkola, 

b) zapobiegania nadużyciom, 

c) polepszenia zaspokajania potrzeb wychowanków przedszkola. 

2. Wnioski składane są do dyrektora przedszkola. 

3. Przyjmowanie skarg i wniosków w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach: 

a) przyjmowaniem skarg i wniosków zajmuje się wyłącznie dyrektor lub wyznaczona osoba. 

b) informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków jest wywieszona na 

tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. 

c) skargi i wnioski składane w przedszkolu oraz związane z nimi pisma i dokumenty 

rejestruje się i przechowuje w kancelarii przedszkola. 

d) rejestracją i przechowywaniem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor przedszkola. 

e) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie. 

f) w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, dyrektor sporządza protokół, który 

podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 

g) protokół powinien zawierać datę przyjęcia skargi i wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz 

adres zgłaszającego i zwięzły opis sprawy. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków. 

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 

pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że dotyczą one zagrożenia bezpieczeństwa 

wychowanków na terenie przedszkola. 

2. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, 

dyrektor przedszkola do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. 

W tym celu może zwrócić się o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień do: 

a)Rady Pedagogicznej 

b) Rady Rodziców 

c) Pracowników obsługowych przedszkola innych organów w zależności od rodzaju skargi lub 

wniosku. 

Postanowienia końcowe. 

1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje dyrektor 

przedszkola. W sprawach dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, o 

których nie traktuje niniejsza Procedura stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 



26.Procedura postępowania wobec trudnych zachowań dziecka stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych na terenie 

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach. 

 
 

I. Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r.  poz. 1082,        

z 2022r., poz. 655, 1079, 1116, 1383.); 

2. 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. z 2020 r. poz. 1604); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280); 

4. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Puławach. 

 
II. Cele procedury: 

 
1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola 

w sytuacjach trudnych; 

2. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych, poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych; 

3. Eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie, stwarzanie poczucia 

pewności siebie, zapewnianie równowagi emocjonalnej; 

4. Ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych; 

5. Ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane; 

6. Wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka. 

 
III. Zakres procedury. 

1. Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania w przypadku niebezpiecznego 

zachowania dziecka stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego 

oraz innych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach. 

2. Przez zachowania niebezpieczne dziecka należy rozumieć w szczególności: 

a) ucieczkę - tj. samowolne oddalenie się od grupy; 

b) zachowania agresywne - np. bicie, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, 

niszczenie mienia; 

c) samouszkodzenia - np. uderzanie głową o ścianę, 

d) groźby - dziecko grozi werbalnie lub nie werbalnie za pomocą gestów, że zrobi 

krzywdę innej osobie. 



IV. Postępowanie w sytuacji wystąpienia zachowania niebezpiecznego. 

1. Każdy nauczyciel oraz inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do 

przeciwstawiania się niebezpiecznym zachowaniom ze strony dzieci. 

2. Nauczyciel, w trakcie sytuacji niepożądanej związanej z niewłaściwym 

zachowaniem dziecka lub tuż po jego zakończeniu reaguje na nią natychmiast, 

informując dziecko, że określone zachowanie jest niewłaściwe. 

3. Nauczyciel podejmuje bezpośrednią rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

w celu przekazania informacji dotyczących nieprawidłowych zachowań dziecka. 

4. Jeżeli niepożądane zachowanie dziecka ma charakter incydentalny, kontakt 

nauczyciela z rodzicami jest jednostkowy i następuje w relatywnie krótkim czasie od 

pojawienia się zachowania niepożądanego, np. tego samego dnia, w trakcie 

odbierania dziecka z przedszkola. 

5. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu i o perspektywie 

konsekwentnych reakcji na potencjalnie pojawiające się ponownie tego typu 

zachowania, zarówno w Przedszkolu (ze strony nauczyciela), jak i poza jego terenem 

(ze strony rodziców lub prawnych opiekunów). 

6. W przypadku powtarzających się nieprawidłowych zachowań dziecka informacja 

przekazywana jest zarówno rodzicom (prawnym opiekunom), jak i dyrektorowi 

Przedszkola (a w przypadku jego nieobecności - osobie go zastępującej), który 

powołuje zespół kryzysowy. 

7. Podejmując interwencję wobec dziecka przejawiającego niebezpieczne zachowania, 

należy dążyć do  zapewnienia  bezpieczeństwa  i opieki wszystkim wychowankom,  

a także sobie. Nauczyciel w takiej sytuacji prosi o pomoc innego pracownika. Osobie 

podejmującej interwencję wobec dziecka przejawiającego niebezpieczne zachowania 

towarzyszy zawsze druga osoba. 

8. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna 

towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi 

itp. 

9. Zespół, o którym mowa w pkt 6, przeprowadza następujące działania: 

a) jedna osoba wyprowadza dziecko z sali i podejmuje próby uspokojenia dziecka 

(strategie behawioralne), 

b) jeżeli nie da się wyprowadzić dziecka z sali, a jego zachowanie bezpośrednio 

zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, to grupa wychodzi do innej sali. 

10. Reakcja wobec przejawów zachowań niebezpiecznych powinna być adekwatna do 

skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, 

wieku i stopnia rozwoju dziecka. 

11. Jeśli dziecko zachowuje się w sposób, który może wyrządzić sobie lub innym 

krzywdę, a interwencja słowna nie przynosi rezultatów, osoba podejmująca działania 

interwencyjne może podjąć interwencję fizyczną wobec dziecka polegającą na 

przytrzymaniu, aby nie oddaliło się samowolnie z przedszkola i nie zrobiło krzywdy 

sobie i nikomu innemu. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować dyrektora 

Przedszkola. 



12. Dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach dopóki nie będzie w stanie 

zachowywać się spokojnie i współpracować z innymi ( dziecko jest w stanie 

wykonywać proste polecenia i odpowiadać na proste pytania). 

13. Pracownik przedszkola towarzyszy dziecku dopóki nie będzie ono mogło przebywać 

z innymi dziećmi i nauczycielem w grupie. 

14. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza 

agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę. 

15. Dyrektor   lub   zastępca   lub   inna   wyznaczona   osoba   zawiadamia    rodziców  

o incydencie. 

16. Jeżeli nie ma kontaktu z rodzicami, dyrektor może powiadomić służby alarmowe, np. 

pogotowie ratunkowe / tel. 112/. 

17. Interwencja fizyczna lub wezwanie służb alarmowych stosowane są w ostateczności 

(dziecko nie reaguje na próby uspokojenia, przejawia wzmożone pobudzenie 

nerwowe, a jego zachowania niebezpieczne nasilają się). 

18. Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, 

nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców dziecka poszkodowanego o 

zaistniałej sytuacji. 

19. Jeśli dziecko zagraża innym dzieciom i pracownikom przedszkola, rodzice maja 

obowiązek odebrać dziecko z przedszkola. 

20. Po każdym przypadku powtarzających się sytuacji dyrektor przy udziale nauczycieli 

przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka przejawiającego zachowania 

zagrażające bezpieczeństwu, z przebiegu których spisany zostaje protokół zdarzenia. 

 

V. Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowanie dziecka, 

wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka. 

 

Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów 

dziecka, tj.: 

1. Ustala wspólnie z dziećmi zasady zachowania w formie kodeksu grupowego 

obowiązującego w grupie/przedszkolu, przypomina je i regularnie odwołuje się do 

nich w codziennych sytuacjach; 

2. Doprowadza do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez opis zdarzenia przez 

obydwie strony, nazwanie emocji, podjęcie próby negocjowania rozwiązania; 

3. Ustala z rodzicami system motywacyjny w grupie; 

4. Obserwuje zachowania dziecka w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia 

bezpieczeństwa innym dzieciom; 

5. Dokonuje wstępnej diagnozy i ustalenia przyczyny powtarzających się zachowań 

niepożądanych na podstawie poczynionych obserwacji i rozmów z rodzicami; 

6. W przypadku powtarzających się sytuacji kryzysowych organizuje - za zgodą 

rodziców - obserwację zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez 

psychologa, który formułuje środki zaradcze do dalszego postępowania; 

7. Podejmuje działania w  toku  bieżącej  pracy  mające  na  celu  eliminację  trudności 

i rozwiązanie problemów dziecka; 



8. Informuje rodziców o  zadaniach  wychowawczych  realizowanych  w  przedszkolu, 

o sukcesach i kłopotach ich dziecka, a także włącza ich do wspierania osiągnięć 

rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności, na jakie ono natrafia; 

9. W razie konieczności, zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; dyrektor na wniosek nauczyciela organizuje dziecku 

odpowiednią formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

VI. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym. 

1. W przypadku powtarzających się zachowań niebezpiecznych i innych zachowań 

powodujących trudności  wychowawcze,  nauczyciel  podejmuje  ścisłą  współpracę 

z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

2. Podczas rozmowy indywidualnej nauczyciel informuje rodziców (prawnych 

opiekunów) o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na eliminację 

niepożądanych zachowań dziecka. 

3. Nauczyciel określa kierunki pracy z dzieckiem, które omawia wspólnie z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

4. Nauczyciel zachęca rodziców (prawnych opiekunów) do stosowania wypracowanych 

wspólnie metod wychowawczych w domu rodzinnym; wspomaga rodziców w pracy 

wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk 

wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich 

zabaw i ćwiczeń  do  realizacji  w  środowisku  rodzinnym,  przekazanie  informacji 

o instytucjach wspomagających rodzinę. 

5. Jeśli zachowanie dziecka nie ulega poprawie, nauczyciel lub dyrektor przedszkola 

prosi rodziców o udanie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu 

zdiagnozowania dziecka. 

6. W    przypadku    nieskuteczności    podejmowanych    przez    przedszkole    działań 

i niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, nauczyciel przedstawia 

sytuację problemową dziecka na Radzie Pedagogicznej. 

7. W razie niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności 

wychowawczych, w szczególności jeśli trudne zachowanie dziecka powoduje stałe 

zagrożenie dla innych wychowanków, a ze strony rodziców dziecka brak jest stałej 

współpracy i obserwuje się inne zaniedbania obowiązków rodzicielskich, na wniosek 

Rady Pedagogicznej dyrektor Przedszkola rozważa poinformowanie o sytuacji Sądu 

Rodzinnego. 

8. Zespół, o którym mowa w rozdz. IV pkt 6, organizuje spotkania z obojgiem 

rodziców dziecka (opiekunem prawnym) przynajmniej 1 raz w tygodniu w celu 

omówienia bieżących zachowań dziecka w przedszkolu i w domu oraz ustalenia 

planu dalszych działań. 

 

 

VII. Działania profilaktyczne przedszkola. 



1. Przedszkole realizuje roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej,  w 

którym uwzględnione są prawa dziecka oraz obowiązujące w społeczeństwie wartości i 

normy zachowania. 

2. Na początku roku szkolnego wychowawcy grup omawiają z rodzicami wszystkich dzieci 

wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, przedstawiają 

prawa i obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres 

odpowiedzialności za zachowanie dziecka. 

3. Nauczyciele realizują zajęcia na temat wartości, stwarzają sytuacje edukacyjne, 

wykorzystując aktywizujące metody pracy, dzięki którym dzieci poznają wartości, uczą się 

je rozumieć i stosować. 

4. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający dzieciom bezpieczeństwo 

fizyczne i emocjonalne. 

5. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie 

rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi; kształtują świadomość siebie - swoich 

zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad przebywania w 

grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań. 

 

VIII. Osoby podlegające procedurze. 

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele i pracownicy 

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

 

1. Niniejsza procedura podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. 

2. Z procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice (prawni 

opiekunowie) wychowanków. 

3. Procedura podlega umieszczeniu na stronie internetowej przedszkola i może być 

udostępniona do wglądu w siedzibie placówki. 

4. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor przedszkola w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

5. Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2022r. 

 

 

27. Procedura dotycząca ewakuacji dzieci i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 5                             

w Puławach. 

 

    Podstawa prawna: 
  Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.                        

  w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,                         

z 2010r., poz. 719).  

1. Cel procedury 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci 

i pracowników przedszkola w sytuacji zagrożenia. 

2. Przedmiot i zakres stosowania 

Określa procedurę postępowania oraz obowiązki osób realizujących niezbędne działania od 

momentu stwierdzenia symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z 

ewakuacją dzieci i pracowników z budynku. 

3. Podstawy uruchomienia procedury ewakuacji: 

- pożar, 

- zamach terrorystyczny, 

- podłożenie ładunku wybuchowego, 



- uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną, 

- zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej, inne. 

4. Postanowienia ogólne 

1.Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest znać niniejszą procedurę ewakuacji. 

2.Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest zaznajomienie dzieci z zasadami ewakuacji 

przedszkola. 

3.W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola mają obowiązek 

zastosowania się do niniejszej procedury oraz wykonywania poleceń dyrektora, innych osób 

prowadzących ewakuację oraz poleceń służb ratunkowych. 

4.Przerwanie ewakuacji i powrót do budynku może zarządzić wyłącznie dyrektor lub inna osoba 

upoważniona przez dyrektora przedszkola. 

5. Sygnał alarmowy 

1.Ustala się sygnał alarmowy, którym jest –dzwonek alarmowy (dzwonek ręczny) i powiadomienie 

słowne przez osobę wyznaczoną przez dyrektora. 

2.Treść tego komunikatu powinna być następująca: ,,EWAKUACJA! , NATYCHMIAST 

OPUSCIĆ BUDYNEK!”; 

3.Sygnał alarmowy uruchamiany jest na polecenie dyrektora albo innej upoważnionej przez 

dyrektora osoby. Zabronione jest używanie sygnału alarmowego do innych celów niż ewakuacja . 

6. Podział obowiązków i organizacja działania. 

1.W sytuacji zagrożenia pracownik przedszkola, który zauważy niebezpieczeństwo niezwłocznie 

informuje dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. Dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona decyduje o konieczności przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w 

budynku. 

7.Każdy, kto zauważy zagrożenie ma obowiązek powiadomić dyrektora lub osobę przez niego 

upoważnioną, ale gdy nie ma w pobliżu przełożonego, a zwłoka byłaby niekorzystna należy 

zarządzić ewakuację. Nie należy zwlekać z alarmowaniem odpowiednich służb ratowniczych                    

i ogłoszeniem ewakuacji. 

NUMERY ALARMOWE: 
− Policja - tel. 997 

− Straż pożarna- tel. 998 

− Pogotowie Ratunkowe- tel. 999 

− Telefon alarmowy- tel.112



8. Po wykręceniu numeru alarmowego służb ratowniczych i zgłoszeniu się dyżurnego 

należy spokojnie i wyraźnie podać: 

a)swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o 

zdarzeniu,  b)adres i nazwę obiektu, 

c)co się dzieje, 

d)czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, 

e)po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 

f)przyjmujący zgłoszenie może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, 

dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać np. trasę dojazdu do miejsca 

zdarzenia. 

  9.Pracownik do prac ciężkich: 

a)w razie zagrożenia treść otrzymanej informacji o zagrożeniu przekazuje do dyrektora lub osoby                     

przez niego upoważnionej, a po zarządzeniu przez niego ewakuacji, do wszystkich pomieszczeń 

przedszkolnych, 

b)wstrzymuje wejście na teren przedszkola postronnych osób, 

c)sprawdza, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte, jeżeli nie, to natychmiast je 

otwiera,                d)w razie konieczności wyłącza dopływ prądu elektrycznego oraz gazu. 

e)wykonuje czynności zlecone przez dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

f)w godzinach otwarcia przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora lub osoby przez niego 

upoważnionej, stosownie do rodzaju zagrożenia powiadamia specjalistyczne służby ratownicze                               

i informuje telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola. 

 10.Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona w razie zagrożenia: 

a)nakazuje powiadomienie lub osobiście powiadamia specjalistyczne służby 

ratownicze, b)podejmuje decyzję w zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej) z 

budynku, c ) nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej 

procedurze, 

d)nadzoruje uruchamianie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

ochrona dokumentacji przedszkola, zabezpieczenie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, 

otwarcie wyjść ewakuacyjnych, 

e)określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia, 

f)wprowadza zakaz wejścia i wyjścia osób postronnych na teren przedszkola, 

g)organizuje akcję ratowniczą, 

h)współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (informuje kierującego akcją 

ratowniczą: czy przeprowadzono całkowitą ewakuację osób, o miejscach przechowywania 

materiałów łatwopalnych                      i cennego mienia, gdzie znajdują się najbliższe punkty 

czerpania wody). 

 11.Nauczyciel/specjalista w razie zagrożenia: 
a)po usłyszeniu sygnału alarmowego natychmiast przerywa zajęcia i inne prace,  

b)ogłasza alarm dla dzieci, 

c)przeciwdziała wszelkim objawom paniki, 

d)opuszcza z dziećmi (dzieci ustawione parami) budynek i udaje się na miejsce zbiórki,  

e)opuszczając salę pozostawia drzwi do pomieszczeń nie zamykane na klucz,  

f)zabiera ze sobą dziennik zajęć, 

g)nadzoruje przebieg ewakuacji swoich dzieci, dbając o ich 

bezpieczeństwo, h)po opuszczeniu obiektu udaje się z grupą dzieci na 

miejsce zbiórki, 

i) logopeda, psycholog, pedagog specjalny odpowiada za ewakuację dzieci pozostających na 

jego zajęciach, 

j) zabiera ze sobą podręczną apteczkę, w razie potrzeby organizuje punkt medyczny i 

udziela pomocy osobom poszkodowanym. 

12.Pozostali pracownicy przebywający na terenie przedszkola, w razie zagrożenia: 

a) pomagają w ewakuowaniu się osobom poszkodowanym w wyniku 

zdarzenia,      

b) pomagają innym nauczycielom ewakuującym dzieci, 



c)włączają się do akcji ratowniczo-gaśniczej za pozwoleniem służb ratunkowych, 

d)nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają zajęć zabierają 

pozostawione dzienniki zajęć, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, 

gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu dzieci do 

budynku). 

 

13.Postępowanie na miejscu I etapu ewakuacji 

1.Miejscem zbiórki wszystkich ewakuowanych osób po opuszczeniu budynku przedszkola                                              

(I etap ewakuacji) jest parking przed budynkiem przedszkola. 

2.Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obecność swoich wychowanków. O każdym 

przypadku nieobecności dziecka lub innej osoby ewakuowanej należy zawiadomić służby 

prowadzące akcję ratunkową oraz dyrektora przedszkola. Osobom prowadzącym akcję należy 

podać charakterystykę wyglądu zaginionej osoby, imię i nazwisko oraz miejsce, w którym 

osoba ta była widziana po raz ostatni. 

3.Nauczyciele – opiekunowie grup zobowiązani są sprawdzić stan zdrowia podopiecznych. 

Należy upewnić się, czy żadne z dzieci nie zostało poszkodowane, nie doznało urazów, nie 

uskarża się na zawroty głowy, ból głowy, nudności. Wszystkim poszkodowanym należy 

udzielić pomocy przedmedycznej. 

4.Nauczyciele – opiekunowie grup meldują dyrektorowi lub osobie wyznaczonej przez 

dyrektora do kierowania ewakuacją o sprawdzeniu obecności w swych grupach oraz o 

ustaleniu, czy wśród ewakuowanych nie ma poszkodowanych. 

5.Po stwierdzeniu, że na miejscu zbiórki obecne są wszystkie osoby podlegające ewakuacji, 

dyrektor lub upoważniona przez niego osoba do kierowania ewakuacją zarządza przejście na 

miejsce II etapu ewakuacji. 

  14.Postępowanie na miejscu II etapu ewakuacji 

1.Miejscem schronienia w II etapie ewakuacji jest plac parkingu przed budynkiem 

przedszkola, która posłuży za miejsce schronienia do czasu zakończenia akcji, odwołania 

ewakuacji lub odbioru dzieci przez ich rodziców. 

2.Przejście na miejsce II etapu ewakuacji następuje w zwartych grupach pod nadzorem 

nauczycieli/opiekunów poszczególnych grup. 

3.Po przejściu na miejsce II etapu ewakuacji nauczyciele ponownie sprawdzają obecność 

dzieci. 

4.Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekują na zarządzenie o 

zakończeniu ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarządzenia. 

5.W razie konieczności odbioru dzieci przez rodziców, zawiadamia się ich o ewakuacji oraz 

o miejscu, w którym mogą odebrać swoje dzieci. Odbiór każdego dziecka przez rodzica 

należy odnotować. 

15.Ćwiczenia ewakuacyjne 

1.Dla uzyskania sprawności działania w razie konieczności ewakuacji przeprowadza się 

okresowo próbną ewakuację. Ćwiczenia takie odbywają się nie rzadziej niż raz do roku 

szkolnym. 
 


