
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
 PRZEDSZKOLA  NR 37 W LUBLINIE

Opracowany na podstawie: 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz 1457 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w spawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2018r, poz 2140  z późn zm). 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora
przedszkola.
Jeśli jest  mowa o „nauczycielu” rozumie się przez to wszystkich zatrudnionych nauczycieli.
Jeśli jest mowa o „pracowniku” rozumie się przez to wszystkich pracowników administracyjno
obsługowych.

§ 2
Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przed-
szkolu i poza jego terenem. 

§ 3
1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod

kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki. 
2. Z  przeprowadzonej  kontroli  sporządza  protokół,  który  podpisują  osoby  biorące  w nim

udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

§ 4
1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się w widocznych miejscach na każdej kondygna-

cji budynku przedszkola. 
2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

§ 5
Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza
się pod nieobecność osób w tych pomieszczeniach. 

§ 6
1. Teren przedszkola jest ogrodzony. 
2. Na terenie przedszkola zapewnia się: 

a) właściwe oświetlenie drogi do przedszkola
b) równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu
c) instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej

§ 7
1. Studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami
2. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu oraz

posypuje piaskiem, solą przemysłową.



§ 8
1.  Urządzenia higieniczno -  sanitarne  utrzymywane są w czystości i sprawne technicznie,   
     środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
2.  Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane. 
3.  Sprzęt, z którego korzystają dzieci i pracownicy jest zgodny z wymogami  ergonomii. 
4.  Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci. 
5.  Sprzęt i wyposażenie posiadają atesty lub certyfikaty. 

§ 9
1. Kuchnię  i  pozostałe  pomieszczenia  bloku  żywieniowego  utrzymuje  się  w  czystości

i wyposaża w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.
2. Posiłki podawane są dzieciom w salach, zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej.
3. Dzieci mają dostęp do wody pitnej w ciągu całego dnia. 

§ 10
Przedszkole jest podłączone do ogólno-miejskiej sieci wodociągowej z wodą zdatną do picia. 

§ 11
Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie a w razie potrzeby także w czasie
zajęć (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  wobec dzieci przybywających w sali zabaw).

§ 12
Zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz odbywają się w obecności nauczyciela prowa-
dzącego grupę

§ 13
1. Pomieszczenia, do których dostęp osobom nie uprawnionym jest wzbroniony, są odpo-

wiednio oznakowane i zabezpieczone. 
2. Przedszkole posiada zabezpieczone wejście do przedszkola.
3. Przedszkole posiada zabezpieczenie alarmowe. 

§ 14
1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę nie niższą niż 18 ºC
2. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie temperatury o której mowa w ust. 1 dyrektor może za-

wiesić zajęcia na czas oznaczony w porozumieniu z organem prowadzącym. 

§ 15
1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony: 

a. jeśli  temperatura  zewnętrzna  mierzona  jest  o  godzinie  21.00  w  dwóch  kolejnych
dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 C lub jest niższa,

b. jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia , które mogą zagrozić zdrowiu dzie-
ci.

§ 16
1. Jeżeli w salach, w których mają odbywać się zajęcia, stan znajdującego się w nim wypo-

sażenia zagraża bezpieczeństwu dzieci nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je

przerywa i wyprowadza dzieci z sali. 

  § 17
1. Apteczki wyposażone w środki niezbędne  do udzielania  pierwszej pomocy i instrukcje o

zasadach udzielania tej pomocy, znajdują się w , kuchni i w holu 
przedszkola. 



§ 18
1. Wszyscy  pracownicy   w  przedszkolu  podlegają  przeszkoleniu  w  zakresie  udzielania

pierwszej pomocy. 
2. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy dla wszystkich pracowników.

Rozdział II
Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

§ 19
Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodo-
wanemu opiekę,  zawiadamia  dyrektora,  następnie  sprowadza  fachową  pomoc  medyczną
i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 20
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1. Rodziców  (opiekunów prawnych) poszkodowanego
2. Organ prowadzący przedszkole
3. Specjalistę służby bhp
4. O  wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora

i kuratora oświaty.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora

sanitarnego.
6. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1 – 5 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez

niego pracownik przedszkola. 

§ 21
1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
2. Czynności  związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor  lub inny

upoważniony pracownik przedszkola, zgodnie z zapisem w § 22.

§ 22
1. Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor.
2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
3. W skład zespołu wchodzi specjalista służby bhp.
4. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć specjalista służby bhp, w skład zespołu

wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
5. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel  organu prowadzącego,  kuratora

oświaty lub rady rodziców.
6. Przewodniczącym zespołu jest specjalista służby bhp, a jeżeli go nie ma w składzie ze-

społu – przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników
 przedszkola.

7. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewod-
niczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadko-
wym.   

§ 23
Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługu-
jących im prawach w toku postępowania powypadkowego.



§ 24
1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego

zaznajamia się :
a) Poszkodowanego pełnoletniego 
b) Rodziców (opiekunów poszkodowanego małoletniego)

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu stan zdrowia, z materiałami po-
stępowania powypadkowego zaznajamia się najbliższą rodzinę.

§ 25
1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z mate-

riałami postępowania powypadkowego.
2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego zostaje w przedszkolu.
3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół  powypadkowy doręcza się na ich

wniosek.

§ 26
Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.

§ 27
1. W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby o których mowa w  § 24

ust 1 mogą złożyć zażalenia do ustaleń protokołu.
2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

 a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu
faktycznego,

 b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

§ 28
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
1. Zlecić  dotychczasowemu zespołowi  wyjaśnienie  ustaleń protokołu  lub  przeprowadzenie

określonych czynności dowodowych, 
2. Powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania

 powypadkowego.

§ 29
Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.  

§ 30
Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala
środki niezbędne do zapobieżenia im. 

§ 31
W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym rozdziale stosuje się  odpowiednio przepisy do-
tyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.



Rozdział III 
Przepisy końcowe

§ 32
1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola na dro-

gach publicznych przedszkole powinno przestrzegać zasad zawartych w „Procedurach
spacerów i wycieczek”, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a w
szczególności:
a) prowadzić wśród dzieci systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami

ruchu drogowego,
b) organizować różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i

podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,
c) współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego. 
2. Pracownicy przedszkola  zobowiązani są przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 33
Integralną częścią Regulaminu bezpieczeństwa w Przedszkolu  nr 37 w Lublinie są:
1. Procedura spacerów i wycieczek – załącznik nr 1
2. Procedura bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu - załącznik nr 2
3. Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych - załącz-

nik nr 3
4. Procedura bezpieczeństwa na salach zabaw – załącznik nr 4
5. Procedura organizacji uroczystości – załącznik 5
6. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci – załącznik 6
7. Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolnym ogrodzie – załącznik 7
8. Regulamin placu zabaw – załącznik 8
9. Procedura organizacji pierwszej pomocy – załącznik nr 9
10. Postepowanie w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore – 

załącznik nr 10
11. Procedury bezpieczeństwa pożarowego – załącznik nr 11
12. Procedura postępowania w razie krzywdzenia dziecka – załącznika nr 12



Załącznik nr 1 
 do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA SPACERÓW I WYCIECZEK

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem spacerów i  wycieczek jest Przedszkole  nr 37 w Lublinie,  zwane dalej
„przedszkolem” lub nauczyciele oraz  rada rodziców.

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami 
i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzie-
ci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

4. Formy:
a. spacery,
b. krótkie wycieczki,
c. wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

5. Uczestnikami spacerów i wycieczek są:
a. dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spa-

ceru, tylko dzieci z grupy starszej,
b. opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – „w przypadku dzieci do 10 roku życia

liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może prze-
kraczać 10 osób.

6. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole, rodzice  .
7. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz

imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor
przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.

8. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba
 nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru.

9. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody ich
przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych opiekunów).

10. Organizując spacery i wycieczki:
a. zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje

i działania były świadome,
b. przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników

wycieczki,
c. przestrzegamy wspólnie  wypracowanych  z  dziećmi   reguł  zapewniających  bezpie-

czeństwo,
d. dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,
e. zapewniamy  pełne  bezpieczeństwo,  a  w  określonych  sytuacjach  dajemy  dzieciom

„kontrolowane poczucie swobody”,
f. zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
g. upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

Spacery w pobliżu przedszkola

1. Nauczycielka, wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola, zobowiązana jest powiado-
mić dyrektora o planowanym spacerze, jego celu, czasie, miejscu i godzinie powrotu.

2. Teren spaceru nauczycielka winna uprzednio poznać.
3. Dzieci powinny być zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren

przedszkola.
4. Podczas spaceru powinna być zachowana zasada, że na 10 dzieci przypada jeden

 opiekun.



5. Na dalszy spacer należy zabrać apteczkę.
6. Dzieci po za terenem przedszkola powinny  posiadać elementy wyróżniające je spośród

innych, np. chustkę, opaskę, kamizelkę odblaskową.
7. Wychodząc  z  przedszkola  nauczycielka  wyprowadza  dzieci  parami,  czeka  pierwsza

z przodu aż wszystkie dzieci wyjdą z przedszkola.
8. Podczas spaceru nauczycielka kontroluje ilość dzieci.
9. Nauczycielka nie pozostawia grupy bez opieki.  
10. Podczas spacerów należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo związane z

przepisami ruchu drogowego.

Zadania dyrektora przedszkola
1. Dyrektor:
a) czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki turystyczno - krajoznawczej
b) wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
c) sprawdza   dokumentację  wycieczki  (karta  wycieczki,  lista  uczestników,  oświadczenia

opiekunów wycieczki).
d) Organizuje w miarę możliwości transport i wyżywienie.

Zadania kierownika wycieczki

1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu nr 37
2. Opracowuje program  planowanej wycieczki.
3. Omawia zasady panujące na wycieczce z wszystkimi uczestnikami.
4. Zapewnia warunki  do pełnej  realizacji  programu i  regulaminu wycieczki  oraz sprawuje

nadzór w tym zakresie.
5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich prze-

strzegania.
6. Określa zadania nauczyciela w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpie-

czeństwa uczestnikom wycieczki.
7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierw-

szej pomocy.
8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników
9. Sprawdza stan zdrowia dzieci – służy temu m.in. uzyskanie zgody rodziców lub opieku-

nów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce, z informacją na te-
mat ewentualnych schorzeń, postępowania w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdro-
wotnego.

10. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku,
do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

Zadania nauczyciela

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zawartych umów i zasad bezpieczeństwa przez 

dzieci.
4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.



Zdania dzieci – uczestników wycieczki oraz rodziców

1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą 
dziecka autokarem.

2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami, reagują na umówione
sygnały, np. podczas zbiórek.

3. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,
 skansenach, rezerwatach przyrody, w lesie, itp.

4. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
6. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Zasady bezpieczeństwa

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik
wycieczki oraz opiekunowie grup. 

2. Miejscem wyjścia dzieci jest przedszkole. Po zakończeniu wycieczki dzieci wracają do sal
bądź odbierane są  przez rodziców /opiekunów prawnych z przedszkola.

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewa, burza, śnieżyca, goło-
ledź) wycieczkę należy odwołać.

Postanowienia końcowe

1. O każdym wyjściu( wycieczce) dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani są najpóźniej
na 5 dni przed  wyjściem lub wyjazdem  z placówki.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przed-
szkola.

3. Integralną częścią Procedury są załączniki A i B (karta wycieczki, Instrukcja bezpieczeń-
stwa dla  opiekunów wycieczki autokarowej)



Załącznik A
do Procedury  spacerów i wycieczek

 
   KARTA WYCIECZKI 

Cele wycieczki:

Trasa wycieczki:

Termin Czas wyjścia Czas powrotu Grupa

Liczba dzieci Środek lokomocji Liczba opiekunów Kierownik wycieczki

Oświadczenie:
oświadczam, że:
1) znane mi są przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i mło-

dzieży i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania 
2) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepi-

sach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opieku-
na wycieczki/kierownika wycieczki

Imiona i nazwiska kierownika i opiekunów wycieczki Podpisy

Harmonogram wycieczki:

                                                                                          Zatwierdzam



Załącznik B
do Procedury  spacerów i wycieczek

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNÓW WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

Czynności przed rozpoczęciem podróży

1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających dzieci według listy.
2. Sprawdzić stan zdrowia dzieci. 
3. Dopilnować i rozmieszczenia uczestników wycieczki na  miejscach w autokarze. 
4. Co najmniej jeden  opiekun powinien zająć miejsce przy każdych drzwiach.
5. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka, gaśnica i wyjścia bezpieczeństwa.
6. W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowcy, 

wezwać Policję (tel. 997).

Czynności w trakcie podróży

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
  Przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej.
 Samowolnego otwierania okien w czasie podróży.

2. Podczas dłuższej jazdy zarządzić przerwę przeznaczoną na toaletę.
 Postój możliwy jest tylko na parkingu lub stacji benzynowej.
 W czasie postoju uczestnicy wycieczki przebywają pod opieką.
 Po zakończonym postoju sprawdzić obecność uczestników.

                                          Czynności po zakończeniu podróży

1. Dopilnować, czy zostały zabrane rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład
 i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentu-
alnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń

1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru - ewakuować 
uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa,
jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego

numeru telefonu komórkowego (112) lub tel. alarmowego (999).



Załącznik nr 2 
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU

1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziały-
wań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnie-
niem  istniejących  warunków  lokalowych,  a  w  szczególności  zapewnia  bezpośrednią
i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej te-
renem.

2) Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym. Za zapewnienie bezpieczeństwa odpowiada nauczyciel.

3) Nauczyciel  musi  być  świadomy  odpowiedzialności  za  życie  i  zdrowie  dzieci.
Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich 
 działań.

4) Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
5) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Statut

Przedszkola.
6) Rodzice zobowiązani są do  wprowadzania dzieci do grupy. Analogicznie dziecko

 odbierane jest bezpośrednio z grupy.
7) Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe

przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie przechowywane jest w dokumentacji gru-
powej).

8) Nauczyciel  powinien  nie  tylko  wiedzieć,  ale  także  widzieć,  kto  odbiera  dziecko
z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy,
gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

9) Dzieci są objęte       ciągłym dozorem i opieką,       nie mogą być pozosta      wione bez opieki      
dorosłych nawet na sekundę.  

10) Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić  z niej samowolnie,
bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
Drzwi wewnętrzne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający otwarcie ich
przez dziecko. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką dorosłych. 

11) W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeń-
stwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

12) Nauczycieli zobowiązany  jest do zawierania z dziećmi umów, warunkujących ich 
    bezpieczeństwo na terenie przedszkola, placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek.
13) Nauczyciel  ustala wspólnie z dziećmi zasady i  normy obowiązujące  w grupie, wdraża

dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współży-
cia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. 

14)    Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.  Jego  
uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecz      nych, mając świadomość, ja  -  
kie mogą być konse  kwencje jej nieuwagi.      

15) Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych  dni września uczy się
dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się
normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

16) Codziennie  rano konserwator  lub woźne oddziałowe mają  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.

17) W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciel powinien być  w bezpośrednim kontakcie ze
swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

18) Podczas zabaw nie  wolno dzieciom oddalać  się  samowolnie  z  terenu.  Dzieci  wracają
z terenu parami, nauczyciel sprawdza liczebność grupy. 

19) Podczas organizowanych  zajęć nauczyciel powinien przewidywać ewentualne zagroże-
nia i im przeciwdziałać.



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

21) Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel
musi wyjść z sali, za bezpieczeństwo dzieci odpowiada woźna oddziałowa. Nauczyciel 
powinnien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

22)Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok 
ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi
przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

23) Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci
    ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
24) Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do „karty wy-

cieczki/ spaceru”. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia poza teren, pod-
pisana przez dyrektora.

25) Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzi-
ców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien
przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić wspomnianą już kartę wy-
cieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność 
za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą
brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. 

       Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola.
26) Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym 
     przedszkolu regulaminem wycieczek.

27) Nauczyciele  mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem
 nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóź-
nianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i 
podać jego przyczynę.

28) 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 nauczycielki obowiązujące.
29) Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczy-

ciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy 
(woźna). Nauczyciel powinna ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

30) W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel
jest obowiązana natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

a) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
b) podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do pozostałych dzieci.



                                                                        Załącznik nr 3
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ RUCHOWYCH I ĆWICZEŃ 
GIMNASTYCZNYCH

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na sali zajęć po-
winni być przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

2. Na sali powinna znajdować się apteczka wyposażona w środki niezbędne do udziela
3. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
4. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali powinny zapewniać 

bezpieczne korzystanie z nich.
5. Stan techniczny i przydatność wszystkich urządzeń i sprzętu, które będą

 wykorzystywane w czasie zajęć powinien być sprawdzony przed każdymi zajęciami.
6. Przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych należy dzieci ubezpieczać zgodnie

 z wymaganiami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem codziennego 
życia i praktyki.

7. Organizując i prowadząc zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, trzeba myśleć, 
czuwać i kontrolować oraz szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, mając peł-
ną świadomość, że skutki błędu, złej metody lub zwykłego niedbalstwa mogą być bar-
dzo tragiczne, stając się przyczyną różnych urazów, rozstroju zdrowia, 
lub trwałego kalectwa, a nawet śmierci.



Załącznik nr 4
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA SALACH ZABAW

1. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele, woźne oddziałowe i inne 
osoby prowadzące zajęcia z dziećmi.

2. Każdorazowo przez rozpoczęciem zajęć nauczyciel jest zobowiązany do wzrokowej 
oceny sprzętów, przedmiotów, zabawek na sali.

3. Uszkodzone zabawki, pomoce, przedmioty należy usunąć.
4. W sytuacji, gdy nauczyciel stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, wątpliwości

 - zobowiązany jest do natychmiastowego informowania o tym fakcie dyrektora przed-
szkola.

5. Podczas organizowania kącików, przygotowywania dekoracji itp. należy mieć na uwa-
dze głównie bezpieczeństwo.

6. Zabrania się:
a) wysyłania dzieci bez opieki do innych pomieszczeń przedszkola,
b) wykonywania czynności porządkowych typu: mycie podłogi, okien, odkurzania 

podczas obecności dzieci na sali,
c) korzystania z czajników elektrycznych na salach zajęć,
d) wnoszenia do sali zabaw gorących napojów,
e) zostawiania detergentów na półkach, parapetach (zawsze winny być zamknięte w 

szafkach/pomieszczeniach woźnych),
f) pozostawiania w ścianach, półkach, obudowach kaloryferów wbitych gwoździ czy 

pinesek,
g) stawiania słoików, flakonów, ciężkich przedmiotów, kwiatów o nisko zwisających 

łodygach wysoko na półkach.



Załącznik nr 5
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

1. Organizator uroczystości jest zobowiązany, na co najmniej tydzień przed jej zorgani-
zowaniem, do przedstawienia dyrektorowi przedszkola harmonogramu – scenariusza 
imprezy.

2. W trakcie spotkania nauczycielki mają obowiązek:
a) Sprawdzić obecność dzieci.
b) Zwrócić uwagę na estetyczny wygląd dzieci
c) Przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się pod-
czas uroczystości.

3.  Nauczycielki doprowadzają dzieci na miejsce uroczystości
a) Dzieci zajmują wyznaczone miejsca.
b) Nauczycielki zajmują miejsca razem z dziećmi.
c) W trakcie uroczystości, na korytarzu (holu) pełni dyżur jedna osoba dorosła (np.
woźna).
d) Po zakończeniu uroczystości dzieci wraz z nauczycielkami (lub rodzicami/opie-
kunami) w ustalonym porządku opuszczają miejsce zorganizowanej imprezy.

4. Sprzęt nagłaśniający obsługuje osoba dorosła wyznaczona przez dyrektora.
5. Nauczycielki organizujące uroczystość mają prawo, w porozumieniu z dyrektorem 

przedszkola zaangażować innych pracowników przedszkola i rodziców do udziału w 
przygotowaniach do imprezy.

6. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości przedszkolnej sprawuje  nauczyciel
organizator lub dyrektor.



Załącznik nr 6
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Definicja przedmiotu procedury
a) Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do szatni i oddanie pod 

opiekę nauczycielki.
b) Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej 

w przedszkolu i zakomunikowanie nauczycielce chęci odebrania dziecka z przedszkola.

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie, nauczycielki i woź-
ne oddziałowe.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 
przedmiotem procedury
Rodzice (prawni opiekunowie):
1. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
2. upoważniają inne osoby dorosłe, zdolne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, do od-

bierania dzieci z przedszkola,
3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę osobie
 dyżurującej oraz od chwili odebrania z grupy. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za 
życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką,
 wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu 
zabaw lub posesji przedszkolnej.
4. zgłaszają wszelkie zmiany danych kontaktowych w trybie natychmiastowym

Nauczycielki:
1. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
2. przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili 

odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
4. sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowo-

dem osobistym,
5. w grupie, w której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się  listy dzieci z
 poszczególnych grup  ,wykaz osób upoważnionych wraz z numerami kontaktowymi do rodzi-

ców lub opiekunów 

Opis pracy
1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00- 8:30; ewentualne spóź-

nienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do 
     podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnie-

nie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Osoba upoważniona w momencie 
odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki 
okazać go.

4, Przedszkole  przyjmuje, jako wiarygodne zgłoszenia, dotycząc bardzo ważnych spraw    
związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą
     telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail czynności te powinny być udokumentowane

5, Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierza-
jącej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić

 dziecku bezpieczeństwo (np. osobie pod wpływem alkoholu).
6, O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany



 dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie do-
stępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

7. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17,00, nauczyciel zobowiąza-
na jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o 
miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 
godziny (do 17:30).

9. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożno-
ści skontaktowania się z rodzicami.

10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez prawomocnym wyrokiem lub orzeczeniem sądowym.

11. Budynek przedszkolna jest zamknięty w godzinach 8.30-13.30
12. Przy porannym odbieraniu dzieci z grupy zbiorczej za przekazywanie dzieci do poszcze-

gólnych grup odpowiada nauczyciel otwierający budynek.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania danych osobowych dzieci. 

Postępowanie w sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że dziecko z przedszkola odbiera 
rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub innych środków
 odurzających
1. Nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o fakcie zgłoszenia się po dziecko rodzica 

znajdującego się pod wpływem alkoholu.
2. Dyrektor wydaje dyspozycje pracownikowi mającą na celu odizolowanie dziecka od rodzica

znajdującego się pod wpływem alkoholu
3. Nauczyciel nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o zaistniałej sytuacji innego
 dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą
 zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4. W przypadku, gdy nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub 
upoważnionej osobie lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po 
godz. 16:30) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji
 podjąć decyzję o dalszych krokach.
a) podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są

 rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców)
b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą 

dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia 
opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej)

c) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zo-
bowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola.

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań 
interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z 
przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może 
rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność dyrektor 
powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji do-
mowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia wydział rodzinny sądu rejonowego, ośro-
dek pomocy społecznej.



Załącznik nr 7
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

1. Nauczyciel posiada strój odpowiedni do sytuacji.
2. Przed wyjściem do ogrodu nauczyciel:

a) poleca pracownikowi obsługi sprawdzić teren przewidywanych zabaw,
b) ponownie sprawdza ilość dzieci,
c) przypomina zasady bezpiecznego pobytu dziecka w ogrodzie, ustala z dziećmi obszar 

zabawy,
d) udostępnia przybory sportowe i sprzęt do zabaw.

3. Nauczyciel jest organizatorem pobytu dzieci w ogrodzie
a) przebywa z dziećmi na wyznaczonym terenie,
b) asekuruje zabawy z przyborami sportowymi,
c) sprawdza liczebność dzieci w trakcie zabawy.

4. Dzieci nie pozostają bez opieki.
5. W razie stwierdzenia zagrożenia nauczyciel przeprowadza dzieci w bezpieczne miejsce, w 

miarę możliwości usuwa źródło zagrożenia
6. Przed powrotem z ogrodu należy zebrać sprzęt i zabawki.
7. Nauczyciel sprawdza obecność dzieci przed wejściem do budynku przedszkola



Załącznik nr 8
do Regulaminu bezpieczeństwa

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA  NR 37 W LUBLINIE

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do lat 7.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy 

za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholo-

wych oraz palenia tytoniu.
7. Zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń zabawowych
b) zaśmiecania terenu
c) niszczenia zieleni
d) jazdy na rowerze
e) gry w piłkę
f) wprowadzania zwierząt

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do 
dyrektora przedszkola.



Załącznik nr 9
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006

r., Nr 191 poz. 1410 ze zm.)
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 
2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 I. Procedura ma zapewnić dzieciom właściwą opiekę poprzez udzielanie im pierwszej 
pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia ich zdrowia lub życia.
Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia 
dziecka, przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka z 

przedszkola w przypadku podejrzenia choroby dziecka, która nie wymaga udzielenia 
pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.).

2. Nauczyciele: mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczno-
ści udzielenia dziecku pierwszej pomocy. Świadomość odpowiedzialności za życie i zdro-
wie powierzonych swojej opiece dzieci oraz troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków
powinna być najważniejsza we wszelkich działaniach.

3. Pracownicy przedszkola: są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami 
w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy i 
do ich przestrzegania.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie funkcjonują-
cego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia.

III. Sposób prezentacji procedury
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola……..
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na grupowych zebra-

niach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

IV. Opis procedury
1. Pierwsza pomoc przedlekarska (pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka) polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu 
czynności podejmowanych w celu ratowania dziecka, w tym również z wykorzystaniem 
wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, do-
puszczonych do obrotu w Polsce.

2. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył 
zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opie-
kę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej, a następ-
nie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3. Wypadek jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć. 
Uraz jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika 
zewnętrznego (czynnika niebezpiecznego). Uszkodzeniem ciała jest naruszenie anato-
micznej ciągłości tkanek lub narządów, wywołujące zakłócenie ich czynności lub czynności
całego organizmu. Wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie 
jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczal-
na lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała to wypadek ciężki.



4. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratun-
kowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowane-
mu, 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 pozosta-
łe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powi-
nien wezwać osobę, która wykona te czynności.

6. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola 
przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

7. Wykaz pracowników przedszkola przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej stanowi załącznik do niniejszej procedury.

8. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej 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 po-
mocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, 
ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu 
serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.

11. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i 
wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

12. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego
w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo opiekuńcze z grupą wychowan-
ków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

13. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
14. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszko-

la.
15. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdziału 4 Roz-

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

16. W razie wystąpienia lekkiego uszkodzenia ciała (małe skaleczenia, niewielkie otarcia, za-
sinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodują-
cych stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub dziecka, nauczyciel za zgodą rodzica może 
dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.

17. O każdym wystąpieniu lekkiego uszkodzenia ciała nauczyciel będący świadkiem zdarze-
nia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia 
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.

18. Lekkie uszkodzenie ciała nie stanowi wypadku.
19. W przypadku wystąpienia lekkich uszkodzeń ciała u dzieci będących pod opieką przed-

szkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określo-
nej w rozdziału 4 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie-
publicznych szkołach i placówkach, nie stosuje się.

20. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 
przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiada-
mia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebra-
nia dziecka z przedszkola.



Załącznik nr 10
do Regulaminu bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO 
PRZEWLEKLE CHORE

Podstawa prawna:
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
3. 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 ze zm.),

4. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez na-
uczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.

 I. Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle 
chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.
Procedura reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, 
określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w 
stosunku do chorych dzieci.

II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni):

a) przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,
b) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalo-

nym przez procedurę trybie,
c) upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,
d) podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

2. Nauczyciele:
a) odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
b) stosują się do obowiązujących procedur,
c) informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,
d) powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka,
e) dokumentują powiadomienie rodzica w Ewidencji wcześniejszych odbiorów dziecka z 

przedszkola,
f) prowadzą działania prozdrowotne.

3. Dyrektor:
a) monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzie-

ciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
b) podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdro-

wotnej dla dzieci.

III. Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organiza-

cyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

IV. Opis procedury
1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożli-

wić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z za-

kresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:



a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadcze-
nia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie 
placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cu-
kru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku 
choremu na astmę,

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz 
upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów praw-
nych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawa-
nia leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawa-
nych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty
i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczo-
ne osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czyn-
ności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.



Załącznik nr 11
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 

poz. 1380 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). 

 I. Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas wystąpienia zagrożenia po-
żarowego.
Doskonalenie umiejętności działania pracowników w momencie powstania pożaru lub in-
nego miejscowego zagrożenia.

II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Nauczyciele: mają obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają 

bezpieczeństwu dzieci. W przypadku zauważenia pożaru są zobowiązani do przestrzega-
nia zasad ewakuacji.

2. Dyrektor: odpowiada za zorganizowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego w przedszkolu.

III. Opis procedury
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny po-

mieszczenia, sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu 
dzieci.

2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola w przypadku zauważenia pożaru są zobo-
wiązani do zachowania spokoju, niewywoływania paniki i natychmiastowego zaalarmowa-
nia innych osób okrzykiem: „Uwaga - ewakuacja”, a następnie do powiadomienia dyrekto-
ra lub osoby go zastępującej.

3. Dyrektor lub inny upoważniony pracownik są zobowiązani do powiadomienia straży pożar-
nej i zarządzenia ewakuacji obiektu. Dzwoniąc po straż pożarną (telefon alarmowy 998 lub
112), należy określić:

a) gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, piętro),
b) co się pali (np. pomieszczenie biurowe, dach, śmietnik),
c) czy istnieje zagrożenie dla ludzi,
d) podać imię i nazwisko, a także numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.

4. Nauczyciele wraz z dziećmi i personelem opuszczający obiekt z powodu pożaru powinni 
zachować spokój i bez wyprzedzania czy podbiegania najkrótszą drogą opuścić budynek 
zgodnie z planem ewakuacji.

5. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym.

6. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przy-
byłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.

7. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
a) w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
b) trzeba wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
c) nie wolno otwierać bez potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach objętych 

pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu ognia,
d) nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy pal-

nych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu, sodu, potasu i in-
nych.



8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwarte-
go ognia.

9. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek elek-
trycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego prze-
znaczonych.

10. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi w celu usunięcia ich przez oso-
by uprawnione.

11. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
a) mieć aktualne potwierdzenie odbycia szkolenia BHP, w tym szkolenia z zakresu bez-

pieczeństwa pożarowego,
b) znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje, w tym instrukcję w razie powsta-

nia pożaru,
c) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewaku-

acyjnych,
d) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz znać swoje obowiązki i 

procedury postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym zagrożenia pożaro-
wego,

e) w trakcie alarmu pożarowego (próbnej ewakuacji) stosować się do wytycznych zawar-
tych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przedszkola,

f) stosować zapisy instrukcji ewakuacji przedszkola wprowadzonej odrębnym zarządze-
niem dyrektora.



Załącznik nr 12
do Regulaminu bezpieczeństwa

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE KRZYWDZENIA DZIECKA

(Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec któ-
rego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 

180 poz. 1493 ze zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebie-

skie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245),
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.).

 I. Procedura ma zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytu-
acji stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc 
w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.
Procedura określa odpowiedzialność przedszkola, jako instytucji oraz sposoby reagowania
i zakres podejmowanych działań w ramach procedury „Niebieska Karta” w sytuacji zagro-
żenia życia dziecka.

II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): w przypadku podejrzenia stosowania w rodzinie przemocy 

wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej 
działaniami, przeprowadza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

2. Nauczyciele: na nauczycielach przedszkoli publicznych i niepublicznych pracujących z 
dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia 
życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie.

3. Dyrektor: jest zobowiązany do udzielenia osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, kompleksowej pomocy, mającej na celu poprawę sytuacji. 
Zapewnia dzieciom i pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod wzglę-
dem fizycznym, jak i psychicznym.

III. Opis procedury
1) Zadania i rola placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów

a) W sytuacjach drastycznych, jak przemoc wobec dziecka, wykorzystanie seksualne, 
rażące naruszenie prawa, zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, prawo nie pozwala 
na dowolność i zdanie się na własne odczucia. Stosowne przepisy stanowią o tzw. 
społecznym bądź prawnym obowiązku powiadomienia. Każdy, komu znane jest zda-
rzenie zagrażające dobru dziecka lub działanie rodziców na jego szkodę, jest zobo-
wiązany powiadomić o tym sąd.

b) Obowiązek ten spoczywa w szczególności na urzędach administracji publicznej, ta-
kich jak urzędy stanu cywilnego, sąd, policja, placówki oświatowe, szkoły, urzędy pań-
stwowe i samorządowe, prokuratura, opiekunowie społeczni, placówki i instytucje zaj-
mujące się pomocą dziecku i rodzinie, które otrzymały taką informację w związku ze 
swoją działalnością.

c) Na pracownikach instytucji publicznych i niepublicznych pracujących z dziećmi spo-
czywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia dziecka 
bądź zagrożenia innych ze strony dzieci.

d) Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Nie-
bieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych 
lub zawodowych, podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków rodziny lub w 
wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świad-
kiem przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formu-



larza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych
w art. 9d ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w obecności osoby, 
co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

e) Wzór formularza „Niebieska Karta – A” stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
f)  W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” z uwagi 

na nieobecność osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, ze względu na stan jej zdrowia lub zagrożenie jej życia lub zdrowia wypeł-
nienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpo-
średniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypeł-
nienie. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co, do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niemożliwe, wypełnie-
nie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

g) Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie.

h) Rozmowę z osobą, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w ro-
dzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i posza-
nowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

i)  W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności 
podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej działaniami, przepro-
wadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

j)  Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wo-
bec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziec-
ka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115
§ 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zwanej dalej osobą najbliższą.

k) Działania z udziałem dziecka, co, do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte 
przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psy-
chologa.

l)  Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co, do której istnieje podej-
rzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska 
Karta – B”.

m) Wzór formularza „Niebieska Karta – B” stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia.
n) Jeżeli osobą, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi 
prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania prze-
mocy w rodzinie.

o) Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje po-
dejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

p) Przekazanie oryginału wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodni-
czącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu
siedmiu dni od dnia wszczęcia procedury. Jeśli formularz ma zostać przekazany na 
określony adres pocztą, niezbędne jest potwierdzenie odbioru.

q) Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynające-
go procedurę.

r) W ramach procedury przedstawiciel oświaty:
- podejmuje działania, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. udziela komplekso-

wych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psycholo-
gicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i 
podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu
poprawę sytuacji osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta prze-
mocą w rodzinie,

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 
rodzinie,



- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że sto-
sują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzi-
nie oraz informuje je o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i wzięcia 
udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosują-
cych przemoc w rodzinie,

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci,

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu
lub osobie najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, praw-
nej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym o formach pomocy 
dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 
pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

s) Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko jest krzyw-
dzone. Jeśli jednak objawy się powtarzają bądź kilka występuje jednocześnie, możli-
we, że mamy do czynienia z przemocą.

2) Podstawowe informacje dla nauczyciela: jak rozpoznać, czy dziecko w rodzinie jest krzyw-
dzone

a) Krzywdzenie psychiczne: upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, wyszy-
dzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego jego 
możliwości, zastraszanie, grożenie dziecku. Dziecko doznające takiej przemocy za-
chowuje się nieadekwatnie do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia (niedojadanie, 
nadmierne objadanie się, wymioty), okalecza się, ma problemy ze snem i koszmary, 
odczuwa strach przed zaśnięciem.

b) Wykorzystywanie seksualne: dziecko wykorzystywane seksualne jest nadmiernie roz-
budzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby 
dorosłej wskazujące na to, że ta próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębio-
ne, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się agresyw-
nie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w towarzy-
stwie innych. Ma także problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych 
części ciała, a także głowy i brzucha. Zdradza trudności np. z siedzeniem, chodze-
niem, oddawaniem moczu, kału, ma częste infekcje dróg moczowopłciowych, widocz-
ne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach oraz otarcia, zaczer-
wienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest 
również zbytnia erotyzacja dziecka oraz odgrywana przemoc seksualna, np. na lal-
kach, zabawkach.

c) Zaniedbania bytowe, wychowawcze: zauważalne objawy u dziecka to w szczególności
bardzo niska higiena osobista (dziecko jest brudne, cuchnie, ma brudne paznokcie i 
ubranie, widać ślady licznych ukąszeń, świerzb). Dziecko takie jest głodne, często 
choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka. 
Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym:

- fizyczne: niski wzrost, małogłowie, dziecko jest zaniedbane i brudne,
- rozwojowe: opóźniony rozwój mowy, ograniczony zakres uwagi, niedojrzałość 
społeczno-emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia 
się,

- zachowanie: nadmierna pobudliwość, agresja, impulsywność, zaburzenia nerwi-
cowe.
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