
PROCEDURA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW
PRZEBYWANIA DZIECI

W PUBLICZNYM POZYTYWNYM  PRZEDSZKOLU W SWARZEWIE

Cel procedury: zapewnienie  zdrowych  i  bezpiecznych  warunków przebywania,  w tym ochrona
zdrowia dziecka w przedszkolu.

§1
Bezpieczeństwo

1. Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi,  dostosowuje  metody  i  sposoby  oddziaływań  do
wieku dziecka i  jego możliwości  rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych,  a  w
szczególności  zapewnia  bezpośrednią  i  stałą  opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  w
przedszkolu i poza jego terenem.

2. Przedszkole  zapewnia  dzieciom  pełne  poczucie  bezpieczeństwa  zarówno  pod  względem
fizycznym, jak i psychicznym.

3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają
instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych.
5. W przedszkolu obowiązuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.
6. Osoba  przyprowadzająca  dziecko  do  przedszkola  obowiązana  jest  rozebrać  je  w  szatni  i

osobiście odprowadzić dziecko do sali grupy, do której uczęszcza dziecko lub do wyznaczonej
sali  grupy  zbiorczej  (międzyoddziałowej).  Za  bezpieczeństwo  i  zdrowie  dziecka  do  tego
momentu odpowiada osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola.

7. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność
w momencie odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione osoby.

8. Dzieci  podlegają  nieprzerwanej  opiece  sprawowanej  przez  nauczyciela  -  zabrania  się
pozostawiania dzieci bez opieki nawet na chwilę.

9. Sporadycznie,  gdy  nauczyciel  musi  opuścić  salę  w  nagłych  lub  losowych  przypadkach,
dopuszcza się,  aby zastąpił  go inny pracownik przedszkola  -  w pierwszej  kolejności  pomoc
nauczyciela.

10. Nie wolno dzieciom samodzielnie wychodzić z sali (wyjątek kiedy dzieci muszą skorzystać z
toalety fakt wyjścia sygnalizują nauczycielowi)\

11. Za moment  odebrania uważa się chwilę  pierwszego opuszczenia  sali  przez dziecko wraz z
rodzicem, opiekunem prawnym lub upoważnioną osobą.

12. Wchodząc  na  teren  przedszkola  rodzice/opiekunowie  prawni,  a  także  inne  osoby
odprowadzające i  odbierające dziecko zobowiązane są do każdorazowego zamknięcia drzwi
wejściowych.

13. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  zawierania  z  dziećmi  umów/reguł  warunkujących  ich
bezpieczeństwo na terenie przedszkola oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola.

14. Ilość dzieci pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
15. Zabawy i zajęcia odbywają się w salach, w bezpiecznych warunkach. Za zabawki i sprzęt w sali

odpowiada nauczyciel.
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16. Dzieci  korzystające  z  zajęć  dodatkowych  są  podczas  tych  zajęć  pod  opieką  nauczyciela
odpowiedzialnego za te zajęcia. Nauczyciel zajęć dodatkowych odpowiada za bezpieczeństwo
dzieci  podczas tych zajęć oraz za przyprowadzanie i  odprowadzanie dzieci  po zajęciach do
momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.

17. Dzieci  poruszają  się  po budynku tylko i  wyłącznie  pod opieką nauczyciela  lub wskazanego
pracownika przedszkola.

18. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu lub wszelkich usterek należy niezwłocznie zgłaszać
dyrektorowi.

§2
Zdrowie

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
3. Dzieci z objawami chorobowymi np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką,

stan zapalny oczu, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4. W  stanach  infekcji,  chorób  skórnych,  zakaźnych  oraz  po  urazach  /  złamania,  zabiegi

chirurgiczne,  inne/  dziecko  nie  może  uczęszczać  do  przedszkola  do  czasu  całkowitego
wyleczenia.

5. W  celu  zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pobytu  dzieci  w  przedszkolu
nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz
udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Nauczyciel na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych
zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

8. W  czasie  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  w  przypadku  zaobserwowania  wystąpienia  lub
zgłoszenia  przez  dziecko  niepokojących  objawów  i  złego  samopoczucia,  stanowiącego
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu
/ katar, kaszel, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura,
urazy  i  inne/  nauczyciel  ma  obowiązek  powiadomienia  telefonicznego  rodzica/opiekuna
prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

9. Po otrzymaniu od nauczyciela  lub dyrektora informacji  o  stanie  zdrowia dziecka rodzic  jest
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

10. W sytuacji  niemożności  nawiązania kontaktu z rodzicami,  nauczyciel  lub dyrektor podejmuje
wszelkie dostępne czynności,  w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi
przez rodziców do odbioru dziecka.

11. W sytuacjach  nagłych,  gdy  stan  zdrowia  dziecka  wymaga  natychmiastowej  interwencji
lekarskiej,  nauczyciel,  dyrektor  zobowiązani  są  do  zastosowania  PROCEDURY
POSTĘPOWANIA W  PRZYPADKU  KONIECZNOŚCI  UDZIELANIA PIERWSZEJ  POMOCY
oraz  wezwania  Pogotowia  Ratunkowego,  a  także  zawiadomienia  rodziców  i  dyrektora  o
zaistniałym zdarzeniu.

12. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,
a  rodzice  są  zobowiązani  do  przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego  potwierdzającego
zakończenie leczenia.

13. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu np. pokarmowej i związanych z tym
szczególnych wymagań żywieniowych , rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia
lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

14. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowywanych
poza przedszkolem.

15. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych, maści i żelu. 
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16. Rodzic  zobowiązany jest  do regularnego sprawdzania włosów i  skóry głowy dziecka w celu
wykrywania  ewentualnej  obecności  pasożytów,  a  w wypadku zaobserwowania choroby -  do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie przedszkola. W przypadku stwierdzenia wystąpienia
wszawicy w przedszkolu postępowanie placówki reguluje odrębna procedura.

17. W przypadku powzięcia przez przedszkole wiadomości o wystąpieniu a) chorób zakaźnych u
dzieci  b)  przypadków  wszawicy  u  dzieci  przedszkole  niezwłocznie  powiadamia  wszystkich
rodziców  dzieci  uczęszczających  do  placówki  poprzez  wywieszenie  informacji  na  tablicy
ogłoszeń dla rodziców.

18. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na
udział  dziecka  we  wszystkich  zajęciach,  spacerach  i  wycieczkach.  Przedszkole  zgodnie  z
obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i
dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach.
Nie  ma  możliwości  pozostawienia  dziecka  lub  części  grupy  w  Sali  lub  pod  opieka  innego
nauczyciela.

§3
Postanowienia końcowe

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel
placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków
wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2. Procedura  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  rodziców/opiekunów  prawnych  oraz
wszystkich pracowników przedszkola.

Dyrektor przedszkola
Sylwia Markiewicz
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