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Podstawa prawna: 

1. Statut Przedszkola Nr 10 w Tychach 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa  

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

poz. 69) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i przedszkolach. 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczególnych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (…) 

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

z późn. zm.) 

6. Kodeks karny, art. 160 

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

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

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

9. Prawo o ruchu drogowym ustawa z dn. 20  czerwca 1997 r. 

10. Konwencja o Prawach Dziecka. 
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1. Cel główny 

Uzasadnienie 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 przestrzegać niniejszego dokumentu. 

2. Osoby, których  dotyczy procedura   

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor  
oraz rodzice.  

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które 
jest przedmiotem procedury 

 
a) 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.  

b) 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.  
 

c) Pracownicy administracji i obsługi – 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.  

d) 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.  

 
4. 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. 

5. Sposób prezentacji procedur 

1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki. 
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniu 

organizacyjnym każdego roku we wrześniu. 

6. Postanowienia końcowe 
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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. 

 

 
w y k a z  p r o c e d u r  

N r  
z a ł ą c z n i k a  

1. 
Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas 
pobytu dziecka w przedszkolu nr 10 w Tychach 

Załącznik nr 1 

2. 

Procedura przyprowadzania dziec i do przedszkola i i  
odbioru dzieci z Przedszkola nr 10 w Tychach 

(w tym: Postępowania podczas przyprowadzania dziecka, 

Postępowanie podczas odbioru dziecka, Postępowanie w sytuacji 
nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko 
osoby nie mogącej sprawować opieki,) 

Załącznik nr 2 

3. 
Procedura postępowania  w razie podejrzenia, że dziecko  
odbiera z przedszkola rodzic /opiekun prawny będący 
pod wpływem  a lkoholu lub narkotyków  

Załącznik nr 3 

4. 
Procedura postępowania w przypadku odbierania dziec i 
z Przedszkola przez Rodziców rozwiedzionych, żyjących 
w separacj i lub w wolnym związku .  

Załącznik nr 4 

5. Procedura postępowania, gdy rodzic (prawny opiekun) 
odbiera dziecko po godzinach pracy placówki.  

Załącznik nr 5 

6. Procedura postępowania, w przypadku nieszczęśliwego 
wypadku dziecka na placówce  

Załącznik nr 6 

7. Procedura postępowania w przypadku zauważenia  u 
dziecka niebezpiecznych przedmiotów.  

Załącznik nr 7 

8. Procedura zapewnienia bezp ieczeństwa na placu zabaw Załącznik nr 8 

9. Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć 
organizowanych poza terenem przedszkola  

Załącznik nr 9 

10.     Procedura monitorowania osób wchodzących i 
opuszczających teren przedszkola  

Załącznik nr 10 

11. Procedura postępowania w przypadku naruszenia 
godności osobistej  dziecka  

Załącznik nr 11 

12. Procedura postępowania wobec dziecka zaniedbanego. Załącznik nr 12 

13. Procedura postępowania w sytuacji  zagrożenia 
incydentem bombowym, terrorystycznym 

Załącznik nr 13 
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14. 

Procedura postępowania w przypadku klęski żywio łowej   
(pożar, rozpylen ie na terenie przedszkola szkodliwej  

substancj i toksycznej) 
 

Załącznik nr 14 

15. Procedura ewakuacj i  Załącznik nr 15 

 
Wyżej wymienione procedury są wprowadzone 

 Zarządzeniem Dyrektora Nr 25/2014 z dnia 22.12.2014 roku 


