
Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 25 

w Opolu 

 

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy 

do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów: 

 

1. Podstawowym dokumentem regulującym organizację pracy przedszkola jest Statut. 

2. Przedszkole  jest  czynne  w  godzinach od 6 00 do 18 00 . Bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie, przedszkole  

zapewnia w godz. od 7.00 do 12.00. 

3. Rodzice powinni przyprowadzać dzieci do godz. 8 15. Przyprowadzając dziecko po tej 

godzinie, dzieci mogą mieć zagwarantowaną obecność tylko po wypełnieniu stosownego 

oświadczenia 

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

5. Przedszkole Publiczne Nr 25 jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną                            

i opiekuńczą. Realizuje zadania zawarte w statucie placówki. Podstawową jednostką 

organizacyjną Przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego 

wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Dopuszcza się 

przenoszenie dzieci z grup do grup. 

 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową, program wychowania przedszkolnego programów autorskich opracowanych 

przez nauczycieli Przedszkola. 

6. Dziecko przyprowadzają i odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez 

nich osoby (pełnoletnie), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu tego 

na piśmie (upoważnienie do odbioru dziecka). Opiekę w drodze do przedszkola                           

i z powrotem sprawują nad wychowankiem rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez 

nich upoważnione (pisemnie), zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.  Sposób 

odbierania dziecka, w tym odbieranie dziecka z ogrodu przedszkolnego, reguluje procedura 

bezpieczeństwa. 

7. Rodzice po odebraniu dziecka powinni opuścić teren placówki. 

8. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe,  czyste                         

i odpowiednio ubrane. Każde dziecko ma przypisane miejsce w szatni. Powinno posiadać 



buty na zmianę, przybory higieniczne, ręcznik, bieliznę i odzież na przebranie (minimum 

dwa komplety). Dzieci leżakujące powinny posiadać piżamę. 

9. Wszystkie osobiste rzeczy dzieci powinny być podpisane. 

10. Zabrania się zostawiania w budynku przedszkola większych przedmiotów ( np. foteliki 

samochodowe). Rowerki i hulajnogi itp. Można pozostawić na zewnątrz budynku                              

w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Dodatkowe zabezpieczenie leży po 

stronie rodziców, przedszkole nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

11. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,                                     

a w szczególności:  

- wspomaga indywidualny rozwój dziecka, 

- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, 

- współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu                  

do podjęcia nauki w szkole. 

12. Na wniosek zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole prowadzi dla 

dzieci religię. 

13. W trakcie zajęć na terenie przedszkola, jak również poza nim pełną odpowiedzialność                  

za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział, aczkolwiek 

współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy 

pracujący w przedszkolu. 

14. W sytuacjach braku pełnej obsady pracowników pedagogicznych, grupy dziecięce mogą 

być dzielone.  

15.  Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, 

biegunki, wymiotów lub innych objawów świadczących o złym samopoczuciu dziecka. 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady.  Przedszkole nie praktykuje podawania 

dzieciom leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie leki na alergie oraz leki 

podawane w chorobach przewlekłych, za pisemnym zaświadczeniem lekarza i zgodą 

Dyrekcji przedszkola. Wszelkie informacje zawarte są w procedurze postępowania                           

z dziećmi przewlekle chorymi. 

16. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi 

on, że dziecko źle się czuje. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu takiej informacji, jest 

wcześniejszy odbiór dziecka. 

17. Dzieci codziennie wychodzą na powietrze, chyba że zaistnieją warunki pogodowe nie 

sprzyjające do wyjścia na zewnątrz. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola z założenia 

jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw lub spacer.  



18. W razie zatruć pokarmowych, chorób zakaźnych oraz stwierdzenia obecności wszy, rodzic 

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przedszkola.  

19. Rodzice są zobowiązani do powiadamiania dyrektora placówki o wszelkich zmianach                  

w zakresie danych, w szczególności dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu 

umożliwiającego stały kontakt z nimi. Rodzic zobowiązuje się do odbierania telefonu                  

w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 

20. Ogłoszenia rodziców upubliczniane są na tablicy ogłoszeń po uzyskaniu zgody dyrektora 

przedszkola. 

21. Nagrywanie dzieci i fotografowanie w przedszkolu dopuszczalne jest tylko podczas zajęć, 

występów, festynów, wyjść, organizacji przez instytucje zewnętrzne. W pozostałych 

przypadkach rodzicie każdorazowo zobowiązani są do uzyskania zgody dyrekcji 

przedszkola. 

22. Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców, która wspiera działania 

statutowe przedszkola i może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

23. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania stosownych opłat za przedszkole                      

i zadeklarowanych  wpłat na różnego rodzaju imprezy np. festyny, wyjścia i uroczystości. 

24.  Rodzice zobowiązani są do: 

- uczestnictwa w zebraniach ogólnych i grupowych, 

- zachęcamy do brania aktywnego udziału w życiu przedszkola, 

- wspierania nauczyciela w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych 

wobec dziecka, 

- bieżącego śledzenia wszystkich informacji ukazujących się na tablicy ogłoszeń. 

19. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez 

dzieci.  

2. Przedszkole nie ubezpiecza  dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku. Za 

ubezpieczenie odpowiedzialni są rodzice, koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice,                                 

a ubezpieczenie jest dobrowolne. 

3. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie. 



4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju.  

5. Wszystkie sprawy dotyczące nauczycieli, dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, 

zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.  

6. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne 

ustalenia pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja,  niżej podpisany …………………………………………… 

(imię rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

Proszę o uwzględnienie każdorazowo obecności mojego dziecka 

 

……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

po przyprowadzeniu dziecka później niż godz.   8:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 25 W OPOLU 

 

WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA 

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 25 W OPOLU 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

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

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (…) 

4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59                   

z późn. zm.) 

5. Kodeks karny, art. 160 

6. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 

z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1 

7. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.) 

8. Konwencja o Prawach Dziecka. 

 

 

1. Cel główny 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie  

i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.     

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele  

i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Rodzice zobowiązani są znać i postanowienia niniejszego dokumentu. 

Osoby, których  dotyczy procedura   Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice opiekunowie prawni oraz osoby sprawujące 

doraźną pieczę. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które 

jest przedmiotem procedury 



1. 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 

poza budynkiem przedszkola; 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.  

2. 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 ogólnego i wewnętrznego. 

3. 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.  

4. 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. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych każdego roku we wrześniu. 

 

Dokonywanie zmian w procedurach.  

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może 

dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. 



Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być 

sprzeczne z prawem.  

 

Postanowienia końcowe  

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice 

i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowani praw 

i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ PROCEDUR 

 

1.  PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

2.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM                                       

I PRZEWLEKLE CHORYM 

3.  PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

4.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO 

WYPADKU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU 

5.  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ 

ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA 

6.  PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 

WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH  

7.  PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH                                                              

I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA 

 

 

I. PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska  

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia 

bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć 

poza jej terenem.  

2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są 

określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.  

3.  Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada bezpośrednio 

nauczyciel.  

4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim 

spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność 

dyscyplinarną.  

5.  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, tj. 6.00 przez rodziców, 

bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie 



przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.  Obowiązuje zasada, że rodzice 

rozbierają dziecko okrycia wierzchniego w szatni                                                                                                    

i przekazują  bezpośrednio  nauczycielowi do sali. W przypadku stwierdzenia 

niebezpiecznych przedmiotów nauczyciel może schować tą rzecz do momentu odebrania 

dziecka przez rodzica. 

6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone 

przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących 

stworzyć zagrożenie.  

7.  Dzieci powierzone są opiece jednego nauczyciela, sprawowanej zgodnie z ustalonym                  

w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.  

8.  Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie  

w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  

9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno 

podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też 

samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być 

otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.  

10.  Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się 

dzieci rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, oraz zasad korzystania z urządzeń 

terenowych. Ustala się normy i zasady korzystania  

z tego sprzętu.      

11.  Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie  

i aktywnie.  

12. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien 

mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. Nauczyciel ma 

wyznaczone  godziny konsultacji po czasie sprawowania opieki nad grupą. 

13.  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie 

ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie 

zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, 

odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. 

14.  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie,                     

systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego 

współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich 



rodziców z konsekwencjami nieodpowiedniego zachowania i nagrodami za zachowanie 

bardzo dobre  obowiązujących w danej grupie.  

15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć  zajęcia organizacyjne, tok 

ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi 

przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

16.  Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się 

parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecane  

na początku roku szkolnego).  

17.  Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym  

w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.  

18.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na 

wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą 

opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.  

19.  Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają  

z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych  

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące  

w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.  

20.  Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Obowiązkiem 

nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną                               

w oświadczeniu.  

21.  W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga  

od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie  

u nauczycielki mającej je pod opieką ( powiedzenie do widzenia).  

22.  Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za 

bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.  

23. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną 

odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko 

po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym 

telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora. 

Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.  

24. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest 

obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: udzielić pierwszej pomocy, 

zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku 

do pozostałych dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola.  



25.  Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji Bezpieczeństwa obowiązującej                   

w przedszkolu. 

26. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka               

w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. Jest 

powiadomiony telefonicznie o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka. 

27. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. 

28. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy, rodzice po 

zauważeniu wystąpienia wszawicy u swojego dziecka zobowiązani są o zaistniałym fakcie 

powiadomić przedszkole. 

29. Rodzic zobowiązany jest do ciągłej możliwości kontaktu telefonicznego  z pracownikami 

przedszkola, tak aby w przypadku nagłego zdarzenia była możliwość natychmiastowego 

powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu. 

30.  Obowiązek wykonania zabiegów dziecka w celu skutecznego usunięcia wszawicy 

spoczywa na rodzicach. 

 

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM                           

I PRZEWLEKLE CHORYM 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

• 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 2003 r. 

Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

Cel procedury: 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, 

podczas jego pobytu w przedszkolu. 

Zakres procedury: 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1189-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html


Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, 

określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców                     

w stosunku do chorych dzieci. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 

zdrowe. 

2. W Przedszkolu Publicznym  nr 25 w Opolu obowiązuje  całkowity zakaz podawania 

dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów, itp.,) i preparatów 

zdrowotnych. 

3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 

przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób 

skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., 

nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

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

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. Dotyczy 

to również leków „lokomocyjnych” podawanych w dniu wycieczki autokarowej 

dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem - wymagane pisemne 

upoważnienie rodzica - (zał. 2). 

5. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach 

i wycieczkach. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich 

informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości 

dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, 

schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). 

Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim 

należy składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby przewlekłej 

u dziecka, na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania 

nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat 

chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie 

rówieśniczej. 



7. Dyrektor lub nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola (np. po 

przebytej chorobie). 

8. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) 

omawiają z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. 

sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), 

zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo. 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie             

o przebiegu choroby przewlekłej dziecka. 

10. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do 

rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego. 

11.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle 

chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe               

i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.. 

12. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków 

dziecku podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może 

wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem 

przewlekle chorym w przedszkolu ( zał.1 ). 

13. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy: 

• zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego 

zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na 

terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie, dawkowaniu i okresie jego podawania, 

• wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania 

leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę ( zał.3 ), 

• powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz 

upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych), 

• na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów 

prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące                    

w grupie do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę 

czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku 

poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię                  

i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.4). 

• Po każdej dłuższej nieobecności z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice 

(opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub 



pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie 

leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

14. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

15. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan 

chorobowy ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, 

wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego 

pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp. ) niezwłocznie powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka. Po otrzymaniu od 

nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni)  są 

zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

16. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z 

osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru 

dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni 

opiekunowie) podają na upoważnieniu. 

17. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do 

czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych. 

18. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, 

krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia                                   

i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia i inne zdarzenia niebezpieczne) nauczyciel 

jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy 

przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia 

ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora 

przedszkola o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 Postanowienia końcowe: 

1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników 

Przedszkola Publicznego nr 26 w Opolu oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają 

zapoznani poprzez stronę www przedszkola oraz tablicę ogłoszeń dla rodziców.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku                  

z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku               

z chorobą lokomocyjną.   

ZAŁĄCZNIK NR 3– Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą 

przewlekłą.  

ZAŁĄCZNIK NR 4– Rejestr podawanych leków.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

Ja, niżej podpisany ......................................................................................................................................... 

                                                     (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

upoważniam Panią ........................................................................................................................................ 

                                                (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

 

do podawania mojemu dziecku ..................................................................................................................... 

                                                                         (imię, nazwisko dziecka) 

Leku ................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................................  

                                           (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

  

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku  

 

Opole, dnia……………                                         ……………..…............................................................. 

                                                                                     (podpis - imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ LOKOMOCYJNĄ 

 

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................... 

                                                               (imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) 

 

upoważniam Panią ....................................................................................................................... 

                                                                 (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

 

do podawania mojemu dziecku .................................................................................................... 

                                                                                    (imię, nazwisko dziecka) 

leku................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                                                       

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina) 

  

Opole, dnia……………                                  ………………………………………………… 

                                                                          Podpis - imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

  

Ja, niżej podpisana …........................................................................................................................... 

                                                ( imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …............................................................................................ 

                                                                                (imię, nazwisko dziecka) 

Leku ....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

                                  (dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

  

                                                                              ................................................................................... 

                                                                                       (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

  

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

REJESTR PODAWANYCH LEKÓW: 

 

Imię i nazwisko 

dziecka  

 

Nazwa podawanego 

leku  

 

Data i godzina 

podania leku  

 

Dawka  Podpisy osób 

upoważnionych do 

podania leku 

     

     

     

 

 

III. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 

• Statut  

 

Postanowienia ogólne 

 Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania                

i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób 

przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli  oraz pozostałych 

pracowników przedszkola. 

 

 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola  

1. Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) 

bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo 

dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi 

Przedszkola. 

2. Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.15. 

Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola należy zgłosić 



nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym 

samym dniu, ale nie później niż do godziny 9.00. Godzina przyprowadzenia dziecka 

powinna być zgodna  z umową zawartą między przedszkolem a rodzicami, dotyczącą 

czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

3. Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, 

mają obowiązek oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy i opuścić teren 

placówki. 

4.  Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.  

5.  W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, 

ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia 

lekarskiego  o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Takiego samego zaświadczenia może 

zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanej 

chorobą zakaźną. 

6. Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie 

przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych 

dzieci. 

 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola przez osoby upoważnione do obioru dziecka                         

z Przedszkola  

1. Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów 

lub osoby przez nich upoważnione.  

2. Odbiór dziecka następuje zgodnie z deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu 

zawartą między przedszkolem a rodzicami, dotyczącą czasu pobytu dziecka                                         

w przedszkolu. 

3.  Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka 

powinny być pełnoletnie.  

4. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić budynek 

przedszkola i plac zabaw. 

5. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu 

dziecka (np. rozmowa krótka rodzica z nauczycielem), za dziecko odpowiadają rodzice. 

6. Zabrania się rodzicom, opiekunom, osobom upoważnionym do odbioru dzieci 

fotografowania, nagrywania i rozmów z innymi dziećmi bez wiedzy i zgody nauczyciela 

sprawującego opiekę w danym momencie. 

7.  Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka                               

z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Przedszkola 



lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

8.  Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka chyba, że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.  

9.  Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. 

10.  Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

11. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść 

z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod 

opieką nauczyciela, a dyrektor lub – w przypadku jego nieobecności –osoba zastępująca 

dyrektora na czas jego nieobecności lub nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

12. Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela                           

w dokumentacji grupy. 

13.  Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną 

odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu              

z upoważnioną osobą.  

14. Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania 

dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie 

pisemnej.  

15. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel 

zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą 

informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień 

telefonicznych. 

16. Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko                  

z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość. 

17. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem 

alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie 

wskazywał, że nie będzie mogła ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej 

sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu 

wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić 

Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka. 



18. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi 

być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe. Zasady odbierania dziecka  

z Przedszkola 

Zasady odbierania dziecka z Przedszkola 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z deklaracją czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu zawartą między przedszkolem a rodzicami, dotyczącą czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu nie później niż do określonego czasu funkcjonowania placówki 

tj. do godz.17.50.  

2.  Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są 

odebrać dziecko od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub                            

z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był 

odpowiednio zaakcentowany (np. do widzenia). 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu. 

4. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach jego pracy 

(sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania                        

o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.  

5. W razie wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić 

o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola lub jego zastępcę oraz skontaktować się                       

z policją.  

6.  Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany 

przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola  

1. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania 

placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie Dyrektora przedszkola, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną                                       

w upoważnieniu. 

2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji 

o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej 1 godzinę (do 19.00).  



3.  W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, 

prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych nauczyciel obowiązek 

powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję. 

4.  Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów albo inną 

upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren 

Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby. 

 Postanowienia końcowe  

Z procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola są zapoznani wszyscy 

pracownicy i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników w protokole dotyczącym 

zaznajomienia się z procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach. Procedura zostaje 

także udostępniona do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.  

3. Procedura obowiązuje od dnia ………….r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 

w dniu …………….r. oraz Radę Rodziców w dniu ……………….r 

4. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom   w holu na tablicy informacyjnej obok 

gabinetu dyrektora w celu szczegółowego zapoznania się. 

 

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO 

WYPADKU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU 

 

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki: 

1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej. 

2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka  

o nieszczęśliwym wypadku. 

3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza. 

4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało 

ciężkich uszkodzeń ciała. 

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

6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu. 

 

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub 

śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki: 



1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku. 

2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, 

Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców. 

3. Zabezpiecza miejsce wypadku. 

4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku                      

i sporządza protokół powypadkowy. 

5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie 

rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania. 

6. Doręcza niezwłocznie protokół do  PIP. 

7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - 

Epidemiologiczną. 

 

V. ROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ 

ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA 

 

1.  Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym  

2.  Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie 

tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane 

3. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola 

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

odnotowana obecność dzieci. 

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

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

6.  W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel, 

pomoc nauczyciela i  woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci). 

7.  W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze 

woźna, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela . 

8.   Podczas dłuższych wyjść pieszych, funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców, 

który deklaruje znajomość zasad bezpieczeństwa w pisemnym oświadczeniu. 

9. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi 

nauczyciel.  

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

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



11. 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 

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

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

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

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

pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą. 

14. Wskazane jest, by dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy posiadały kamizelki lub 

opaski odblaskowe  

15. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć                           

w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. 

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

maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 

 

 

VI. PROCEDURA 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 przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką  

3. 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia 

komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami: 

• plan wycieczki,  

• listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i 

oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),  

• liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,  

• lista telefonów kontaktowych rodziców przedszkolaków 

• oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów 

4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku 

zajęć,  

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

woźne oddziałowe oraz inne osoby wskazane listą opiekunów  (co najmniej jedna osoba 



dorosła na 15 dzieci). 

6. W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela 

i woźna oddziałowa  (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci). 

7. W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców, który 

deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym 

oświadczeniu. 

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

9. Podczas wycieczki zapewnia się napoje.  

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

napoje. 

11. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono 

uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej 

sytuacji. 

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

maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 

 

 

VII. PROCEDURA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH                                  

I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA 

 

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

2. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad 

tą osobą, w szczególności prosi o: 

• podanie celu wizyty,  

• nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,  

• prowadzi ją do właściwej celowi wizyty 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 do drzwi i je zamyka  

 

4. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, (gdy obca osoba zachowuje 

się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź 

agresywnie),  pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub nauczyciela 

gzastępującego albo intendenta.  



5. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, 

innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej 

decyzji, każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek 

natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.  

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

postępowania podejmuje dyrektor przedszkola. 

 

Regulamin i wyżej wymienione procedury obowiązują od ………………………. 

 

 

 

 

 

 


