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Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019r. z dnia 29.01.2019r. 

Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 77 

„Magiczne siódemki” w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY  

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

w Samorządowym Przedszkolu nr 77 

„Magiczne siódemki” w Krakowie  
  

  

  

  

  

  

  

PP OO DD SS TT AA WW AA   PP RR AA WW NN AA ::   

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  

i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055); 

• 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); 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2018 r. ooz.2140); 

• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz.U. z 2018r. poz. 966, 1000, 1290, 

1669 i 2245); 

• Statut Samorządowego Przedszkola nr 77 „Magiczne siódemki”  w Krakowie. 
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CCeell  ggłłóówwnnyy::  

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 Przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi 

procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu. 

OOssoobbyy,,  kkttóórryycchh    ddoottyycczzyy  pprroocceedduurraa      

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola, Dyrektor oraz 

Rodzice.  

OObboowwiiąązzkkii,,  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć,,  uuppoowwaażżnniieenniiaa  oossóóbb  rreeaalliizzuujjąąccyycchh  zzaaddaanniiee,,  kkttóórree    jjeesstt  
pprrzzeeddmmiiootteemm  pprroocceedduurryy  

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.  

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. 

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 oraz 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.  

DDookkoonnyywwaanniiee  zzmmiiaann  ww  pprroocceedduurraacchh  

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. 

  



 

Procedura bezpieczeństwa dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 77  „Magiczne siódemki” w Krakowie                                                     
                                                                                                                                                                Strona 3 

 

PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola, 

Rodzice i personel są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw 

 i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. 

 

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu obejmują: 

1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola 

2. Pobyt dziecka w przedszkolu 

3. Pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym 

4. Wyjścia i spacery 

5. Organizacja wycieczek 

6. Postępowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
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PPRRZZYYPPRROOWWAADDZZAANNIIEE  II  OODDBBIIEERRAANNIIEE  DDZZIIEECCII    ZZ  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania 

i odbierania dziecka z Przedszkola. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie po przyprowadzeniu i przygotowaniu dziecka w szatni  do 

Przedszkola przekazują je  pod opiekę nauczyciela. 

4. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania przez inne osoby dorosłe upoważnione 

na piśmie przez Rodziców lub prawnych opiekunów załącznik nr 1 – upoważnienia pozostają  

w dokumentacji  Przedszkola. 

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

tożsamości i na żądanie pracownika Przedszkola okazać go. W sytuacjach budzących 

wątpliwości Nauczycielka kontaktuje się z Rodzicami dziecka.  

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola w przypadku kiedy zachowanie 

Rodziców lub osób upoważnionych wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

7. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest Dyrektor 

Przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu  

z Rodzicami. 

8. Przedszkole ma prawo odmówić Rodzicowi odbioru dziecka z Przedszkola, wobec którego sąd 

wydał orzeczenie o ograniczeniu bądź pozbawieniu praw rodzicielskich. 

9. Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania 

dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, 

Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców o zaistniałym fakcie. 

11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu Rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, Nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić Dyrektora Przedszkola. 

12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci czyste 

i zdrowe. 

13. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola. 

Nauczyciel ma prawo poprosić Rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego  

o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Przedszkola. 

14. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do Przedszkola  

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed Nauczycielem. 

15. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować Rodziców  

o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.  
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16. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania 

zawiadomienia o jego chorobie. 

17. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, Rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

18. W szczególnych przypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, 

które ma ukończone 13 lat, które posiada upoważnienie od Rodzica oraz posiada legitymację 

szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu Przedszkola. 

  

PPOOBBYYTT  DDZZIIEECCKKAA  WW  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLUU  

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. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. Za poczucie bezpieczeństwa odpowiada 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. Troska o pełne 

bezpieczeństwo dzieci powinna być priorytetem wszelkich jego działań.  

5. W celu zapewnienia w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu  odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych Rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Przedszkola, 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

6. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z Rodzicami podczas pracy z dziećmi. Jego uwaga powinna 

być skupiona wyłącznie na dzieciach znajdujących się pod jego opieką. Nauczyciel powinien 

mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.  

7. Przed rozpoczęciem zajęć Nauczyciel powinien szczegółowo przemyśleć i zaplanować ich 

organizację, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 

Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.  

8. 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.  

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

W takiej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie  

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

Dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. 
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10. Podczas pobytu dzieci w Przedszkolu, od pierwszych dni września uczy się je 

i  systematycznie przypomina o bezpiecznych zasadach pobytu w placówce,  rozkładzie 

pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z zabawek i urządzeń. 

11. 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.  

 

PPOOBBYYTT  DDZZIIEECCKKAA  WW  OOGGRROODDZZIIEE  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLNNYYMM  

1. W pierwszych dniach pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym Nauczyciel wskazuje dzieciom 

właściwe sposoby korzystania z urządzeń oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.  

2. Codziennie rano pracownik do prac ciężkich ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe 

są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik musi mieć 

świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.  

3. W czasie pobytu w ogrodzie Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie  

z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.  

4. Podczas zabaw w ogrodzie, dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu zabaw.  

Nauczyciel zobowiązany jest przed powrotem z ogrodu sprawdzić czy wszystkie dzieci będące 

w danym dniu w grupie są obecne.    

5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy Rodzic dotarł na 

miejsce pobytu grupy. 

6. Obowiązki Nauczyciela podczas  organizowania zabaw w ogrodzie: 

1) wychodzenie z dziećmi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu 

ogrodowego, 

2) przestrzeganie wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego 

użytkowania ogrodu przedszkolnego, 

3) przeliczanie ilości dzieci przed każdym wyjściem do ogrodu lub poza teren Przedszkola oraz 

przed powrotem do budynku,  

4) nie organizowanie zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie 

sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.), 

5) każdorazowo przed wyjściem, przypominanie dzieciom umów dotyczących bezpiecznego 

przebywania w ogrodzie przedszkolnym, 

6) dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa 

pilnuje osoba dorosła. 

7. Podczas pobytu w ogrodzie Nauczycieli wspomagają woźne oddziałowe. W czasie pobytu dzieci 

3-letnich na powietrzu Nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela. 
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8. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci mogą skorzystać z toalety udając się tam i powracając tylko 

pod opieką woźnej oddziałowej, 

9.  W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zawsze zamknięta jest brama wjazdowa 

i bramka wejściowa na teren ogrodu przedszkolnego. 

 

WWYYJJŚŚCCIIAA  II  SSPPAACCEERRYY  

11..  Wyjścia grupowe poza teren Przedszkola w obrębie miasta są rejestrowane w rejestrze wyjść 

grupowych.  

22..  Rejestr wyjść grupowych  znajduje się w sekretariacie Przedszkola i prowadzony jest przez 

osobę upoważniona przez Dyrektora.    

33..  Rejestr wyjść grupowych zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia, cel wyjścia, godzinę 

powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę dzieci, podpisy opiekunów oraz podpis 

Dyrektora.  

4.  Wyjścia grupowe na terenie miasta,  które odbywają się środkami transportu (autokary, środki 

komunikacji miejskiej) wymagają pisemnej zgody Rodziców stanowiący załącznik nr 2. 

  5.  Obowiązkiem Nauczyciela jest : 

1) sprawdzanie warunków atmosferycznych oraz poziom  zanieczyszczenia powietrza, 

2) dostosowanie trasy do możliwości dzieci, 

3) stałe sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyjściem i przed powrotem do Przedszkola. 

  

OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  WWYYCCIIEECCZZEEKK  

1. Każda wycieczka organizowana w Przedszkolu musi być prawidłowo przygotowana pod 

względem programowym i organizacyjnym, musi być omówiona ze wszystkimi uczestnikami, 

którym znany powinien być cel wycieczki, szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do 

powrotu, nazwa miejscowości docelowej, trasa wycieczki, normy i zasady obowiązujące podczas 

wycieczki. 

2. Wszystkie wycieczki organizowane przez Przedszkole wpisywane są do rejestru wycieczek. 

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody Rodziców. 

4. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia Przedszkole. 

5. Koszt wycieczki pokrywa  Przedszkole, sponsor lub Rodzice. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik 

wycieczki i opiekunowie grup wyznaczeni przez Dyrektora . Opieka ta ma charakter ciągły. 

7. Kierownika wycieczki Dyrektor wyznacza spośród pracowników pedagogicznych Przedszkola. 

8. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 
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9. Opiekunem wycieczki może być osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym Przedszkola, 

wyznaczona przez Dyrektora. 

10. Wyznaczenie opiekuna wycieczki zależy od celu i programu wycieczki. 

11. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki, 

2) zapoznanie dzieci, Rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki 

oraz informowanie ich o celu i trasie wycieczki, 

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

4) zapoznanie dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 

warunków do ich przestrzegania, poprzez np. zaopatrzenie dzieci w kamizelki odblaskowe, 

5) określanie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu i oraz zapewnienie 

opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wycieczek, 

6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy, 

7) organizowanie i nadzorowanie transportu i wyżywienia dla dzieci i opiekunów wycieczki, 

8) dokonywanie podziału zadań wśród dzieci, 

9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 

10) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu 

oraz informowanie Dyrektora i Rodziców o tym w formie i terminie przyjętym przez Radę 

Pedagogiczną. 

12. Zadaniem opiekuna wycieczki jest: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi, 

2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki 

i przestrzegania jej regulaminu, 

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych dzieciom, 

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. 

13. Zadania Dyrektora: 

1) sprawuje nadzór nad prawidłową organizacją różnych form krajoznawstwa i turystyki 

organizowanej w Przedszkolu, 

2) wyznacza kierownika i opiekunów wycieczek, 

3) kontroluje organizację wycieczek oraz sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz 

współpracuje z Radą Rodziców w zakresie finansowania wycieczek. 
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14. Przedszkole, organizując wycieczkę, zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki 

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

15. Podczas wycieczki grupą do 15 dzieci opiekuje się 1 osoba, tj. opiekun lub/i kierownik 

wycieczki. 

16. Przed organizacją wycieczki wyznaczony wcześniej jej kierownik zobowiązany jest do 

przedstawienia Dyrektorowi karty wycieczki, na co najmniej 3 dni wcześniej od daty planowanej 

wycieczki, stanowiący załącznik nr 3. 

17. Karta wycieczki zawiera:  

1) program wycieczki z informacjami o dacie i godzinie wyjazdu oraz powrotu, 

2) długość trasy (w km), 

3) nazwę miejscowości docelowej i trasę powrotną, 

4) szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu, 

5) liczbę opiekunów wycieczki, 

6) liczbę uczestników, 

7) środek transportu, 

8) oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki podpisane przez każdego opiekuna i kierownika wycieczki. 

18. Do karty wycieczki dołącza się : 

1) listę uczestników zawierającą imię i nazwisko uczestnika, oraz numery kontaktowe do 

Rodziców bądź opiekunów stanowiący załącznik nr 4; 

2) zgody Rodziców/opiekunów prawnych na wycieczkę stanowiących załącznik nr 5. 

19. Organizacja wycieczek  przedszkolnych przebiega zgodnie z następującymi zasadami: 

1) należy zapoznać dzieci z miejscem i wycieczki, aby ich obserwacje i działania były 

świadome, 

2) nie wolno dopuścić do nadmiernego zmęczenia fizycznego uczestników, 

3) należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w różnych z okolicznościach, 

4) należy przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, 

współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne  

i estetyczne uczestników, 

5) należy dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych, 

6) należy zapewnić właściwą organizację wycieczki, która umożliwi osiągnięcie zamierzonych 

celów edukacyjnych i wychowawczych, 

7) należy upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku. 

20.  Do zadań uczestników wycieczki należy: 
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1) przestrzeganie zawartych wcześniej umów z opiekunami, 

2) sygnalizowanie stosunkowo wcześnie wszelkich potrzeb i dolegliwości związane np.  

z jazdą autokarem, przeciwwskazaniami do podróży, 

3) reagowanie na umówione sygnały, stosując się do zasad bezpieczeństwa, 

4) starsze przedszkolaki biorą czynny udział w przygotowaniach wycieczki. 

21. Jeżeli w dniu, w którym planowana jest wycieczka, do Przedszkola przyjdzie dziecko, którego 

nie było na liście uczestników wycieczki, Rodzic udziela pisemnej zgody na wyjście jego 

dziecka poza teren przedszkola. W przypadku braku zgody Rodzica, Dyrektor organizuje 

dziecku opiekę.  

  

PP OO SS TT ĘĘ PP OO WW AA NN II EE   WW   PP RR ZZ YY PP AA DD KK UU   NN II EE SS ZZ CC ZZ ĘĘ ŚŚ LL II WW EE GG OO   WW YY PP AA DD KK UU   DD ZZ II EE CC KK AA     

WW   PP RR ZZ EE DD SS ZZ KK OO LL UU   

1. W razie wypadku dziecka na terenie Przedszkola lub poza nim Nauczyciel jest obowiązany do: 

1) zapewnienia opieki i udzielenia dziecku  pomocy przedmedycznej, 

2) powiadomienia Dyrektora Przedszkola i Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka  

o nieszczęśliwym wypadku, 

3) jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza i  domaga się pisemnej opinii lekarza 

stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała, 

4) sporządzenia notatki służbowej, w której opisuje przebieg zdarzenia, 

2. W razie wypadku dziecka w Przedszkolu Dyrektor podejmuje następujące kroki: 

1) zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku, 

2) zawiadamia o wypadku Rodziców dziecka, służby BHP,  

3) służby BHP powołują zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku 

oraz sporządza protokół powypadkowy. 

4) zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie Rodzicom i 

poucza ich o sposobie i trybie odwołania, 

5) powiadamia organ prowadzący i nadzorujący.   

3. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała dziecka, wypadku zbiorowego lub 

śmiertelnego, Dyrektor zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku oraz powiadomić 

Prokuraturę lub Policję. Ponadto niezwłocznie doręcza protokół do PIP. 

4. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

5. Wszyscy Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu znają zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Szkolenia w tym zakresie organizuje Dyrektor.  
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Procedury bezpieczeństwa dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 77 „Magiczne siódemki” 

wchodzą zarządzeniem nr 1/2019 dyrektora  Samorządowego Przedszkola nr 77 z dnia 29.01.2019r.  

Traci moc zarządzenie  2/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizowania wycieczek  oraz 

zarządzenie nr 4/2015 wprowadzające procedury bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 

77 „Magiczne siódemki” w Krakowie. 

 


