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Podstawy prawne:

1.Statut Przedszkola nr 4 w Gostyninie z dnia 31 listopada 2017r.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)

3.Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967)

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 1457)

5.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  31  października  1018r  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6.Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r oo działaniach antyterrorystycznych

7.Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1882r

8.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz.
852)

9.Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi   z  dnia  26
października 1982r

10.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018,
poz. 1987)

11.Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 682)

12. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23kwietnia 1964r

14.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  maja  2018  r.  w  sprawie
warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)

15.  Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst jedn.:
Dz.U. z 2018 r., poz. 969)

16.Rozporządzenie  MEN z  dnia  26  lipca  2018r  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
warunków  i  sposobu  organizowania  prze  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki
krajoznawstwa i turystyki.

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-pazdziernika-1982-r.-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-969-9736.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-pazdziernika-1982-r.-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-969-9736.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-682-10033.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-682-10033.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-6-czerwca-1997-r.-kodeks-postepowania-karnego-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1987-9734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-6-czerwca-1997-r.-kodeks-postepowania-karnego-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1987-9734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-852-9725.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-852-9725.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1457-10023.html


Procedura

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców/

prawnych opiekunów dziecka

1.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

a) dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców 
(opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola 
i z przedszkola do domu. 

2.Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

a) rozebrać dziecko w szatni,

b) osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać
osobiście osobie dyżurującej.

c) rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali (oddziału), należy 
odebrać dziecko. 

d) przedszkole funkcjonuje od 630 do1630.. Ze względu na organizację pracy przedszkola, 
bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia przedszkola, zaleca się, aby dzieci do 900 były 
najpóźniej przyprowadzane do przedszkola. Od godziny 730 do 1230 Rada Pedagogiczna 
ustaliła bezpłatne godziny realizacji podstaw programowych dla dzieci 3-5 lat.

e) punktualnie od godz 730 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do 
swoich sal pod opieką swoich nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do
sali danej grupy.

f) godziny  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  z  przedszkola  są  zawarte  w  złożonej
corocznie  przez  rodziców/prawnych  opiekunów  deklaracji  o  kontynuacji  wychowania
przedszkolnego  oraz  we  wnioskach  o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola-oświadczenie  o
deklarowanej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

g) rodzice/prawni opiekunowie muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i  odbierania
dziecka  z  przedszkola  wg  godzin  zawartych  w  złożonych  przez  siebie  deklaracjach,
wnioskach i oświadczeniach.

3. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola przed furtką np.: wejście
przed budynkiem, szatnia, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.



4.Nauczyciel  przyjmujący  dziecko  pod  opiekę  od  rodziców  zobowiązany  jest  zwrócić
uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i  przedmioty – czy są one bezpieczne i nie
stwarzają zagrożenia. 

5.Nauczyciel w przypadku widocznych u dziecka oznak przeziębienia czy innej choroby ma
prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

6.  Rodzice  mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości  dziecka i  udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie
pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

7.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są
do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

2.Odbieranie dzieci z przedszkola:

a) rodzice  (prawni  opiekunowie)  na  początku  roku  szkolnego  składają  pisemne
oświadczenie  o  osobach  upoważnionych  do  odbioru  dziecka  z  przedszkola
(upoważnienia takie można w każdym momencie cofnąć za zgodą obojga rodziców)  

b) dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub
upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) osoby wymienione w pkt.  "b" zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela
opiekującego się daną grupą lub osoby dyżurującej,

d) w  przypadku  odbioru  dzieci  przez  inne  osoby  pełnoletnie  (dziadkowie,  sąsiedzi,
rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby
upoważnionej:  imię  i  nazwisko,  PESEL oraz  czas  trwania  wydanej  decyzji,  wg  wzoru
zaświadczenia, które znajduje się u wychowawców grup.

e) upoważnienie  do odbioru dziecka z przedszkola  powinno być podpisana przez obojga
rodziców -   prawnych opiekunów. Pisemne upoważnienie rodziców stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej procedury, 

f) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby (ze zdjęciem) i na
żądanie  nauczycielki  okazać  go-osoby  upoważnione  muszą  wylegitymować  się  podczas
odbioru dziecka z przedszkola.

g) osoby  upoważnione  przez  rodziców,  prawnych  opiekunów  są  odpowiedzialne  za
bezpieczeństwo dziecka  już  w trakcie  odbioru  dziecka.  Od  tego  momentu  upoważnione
osoby odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.



h) w  szczególnych  sytuacjach  należy  osobiście  poinformować  nauczyciela   o  odbiorze
dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzania dziecka do przedszkola bądź w
dniu poprzedzającym.

i) w przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić
ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem.

j) w przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję,
aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli
są to osoby- goście,  którzy mają odebrać dziecko z przedszkola,  to obowiązuje pisemne
upoważnienie.

k) w przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic/prawny opiekun lub osoba przez nich
upoważniona, są zobowiązani podejść z nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z
przedszkola, 

l) zgodnie  z  procedurami  zapewniającymi  bezpieczeństwo  dzieciom,  należy  przestrzegać
zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez wejście przez główne drzwi
wejściowe do przedszkola,  następnie  poprzez  szatnię  przechodzi  się  do ogrodu i  odbiera
dziecka z przedszkola. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać   w
ogrodzie  w  momencie,  jak  na  terenie  ogrodu  są  inne  dzieci  z  przedszkola  pod  opieką
nauczycieli.

ł) w  przypadku  pozostania  rodzica  na  placu  przedszkolnym po  odebraniu  dziecka  (  np.
rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo,

m) nauczycielka  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku,  gdy  zachowanie  osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresja) oraz w sytuacji kiedy dziecko płacze i nie
chce odejść z przedszkola z osobą, która po niego przyszła. 

n) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany
dyrektor  przedszkola  -  w  takiej  sytuacji  nauczycielka  lub  dyrektor  podejmuje  wszelkie
dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka,

o) rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać  nauczycielom aktualny telefon
kontaktowy.

p)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe,.  

r)  w  sytuacjach  trudnych  związanych  z  odbiorem  dziecka  z  przedszkola  obowiązują
następujące  procedury  zawarte  w  Procedurze  Bezpieczeństwa  i  regulaminach  własnych
przedszkola.



Procedura

wydania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców/

opiekunów prawnych

1.Nauczyciel  sprawuje  opiekę  nad  dzieckiem  od  chwili  przyjęcia  go  od  osoby
przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym)
lub osobie upoważnionej.

2. Na pierwszy zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczyciel powinien poinformować
rodziców o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola zawartych w Statucie
Przedszkola  nr  4  w  Gostyninie  dostępnym na  stronie  internetowej  przedszkola  oraz  w
placówce.

3. Nauczyciel danej grupy zakłada teczkę 

"Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola w gr...."

4. Jedna kopia teczki znajduje się w gr. 3-latków (grupa dyżurująca), natomiast druga kopia
w pokoju dyrektora.

5.Osoba  dyżurująca,  jeśli  ma  wątpliwości  sprawdza,  czy  dana  osoba  przychodząca  po
dziecko jest podana w oświadczeniu do odbioru dziecka.

6.W sytuacji budzących wątpliwości  nauczyciel powinien skontaktować się 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.



Procedura postępowania

w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30 ( koniec 
pracy przedszkola) i po godzin  ach   zadeklarowa  nych     we wniosku przyjęcia   
dziecka do przedszkola

a) w  wypadku,  gdy  dziecko  nie  zostanie  odebrane  do  godziny  16:30,  nauczycielka
zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym
fakcie oraz dyrektora przedszkola .  

b)  nauczyciel  z   rodzicem próbuje się kontaktować 3-krotnie,  jeśli  nie dodzwoni się za
pierwszym razem.

c) jeżeli  pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji  o miejscu
pobytu rodziców, nauczycielka  powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.  Oczekuje z
dzieckiem  w  placówce  przedszkolnej  1  godzinę  tj.  do  godz.  17.30  ,a  dalsze  decyzje-
czynności podejmuje dyrektor przedszkola.      

d) w  sytuacji  niemożności  skontaktowaniem  się  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi po
upływie tego czasu dyrektor lub nauczycielka powiadamia  komisariat policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami (numer alarmowy Policji 997),

e) dyrektor lub nauczyciel zobowiązany jest udokumentować powyższy przypadek w formie
notatki służbowej

 f) dyrektor  placówki  wzywa  na  rozmowę  profilaktyczną  rodzica/opiekuna  prawnego,
powiadamia  go  o  konsekwencjach  takiego  zachowania-  przypomina  o  procedurach
przyprowadzania i  odbierania  dziecka z przedszkola.

g) w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po 
godzinach zadeklarowanego odbioru - dyrektor placówki prosi o zmianę tychże godzin lub 
też w szczególnych przypadkach ( tj. notoryczne odbieranie dziecka po godzinie 16.30)  
powiadamia pisemnie rodzica, że poinformuje o zaistniałej sytuacji MOPS - w celu 
zapewnienia dziecku należytej opieki. 



Procedura postępowania
w przypadku telefonicznej prośby rodzica o odbiór dziecka przez inne

osoby ( nieupoważnione na piśmie)

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się telefoniczne upoważnienie osoby , która 

w danym dniu może odebrać dziecko z przedszkola (nagła choroba, pobyt w szpitalu 

w wyniku wypadku rodziców/prawnych opiekunów, niemożność odbioru dziecka 

przez inne upoważnione na piśmie osoby).

2. Osobą upoważniającą może być ojciec lub matka danego dziecka, jeżeli nie jest 

pozbawiona praw rodzicielskich lub opiekun prawny dziecka.

3. Dyrektor po telefonicznej weryfikacji rodzica/prawnego opiekuna dziecka -zgodnie z

zaleceniami RODO przyjmuje zgłoszenie rodzica/prawnego opiekuna i wykonuje 

notatkę służbową.

4. Dyrektor podczas sporządzania notatki służbowej odnotowuje imię i nazwisko osoby 

upoważniającej , pesel, miejsce zamieszkania, datę i godzinę rozmowy telefonicznej 

oraz dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola.

5. Dane te są weryfikowane z danymi znajdującymi się  w oświadczeniach i zgodach 

rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na piśmie.

6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty 

lub inny dowód tożsamości, który został wskazany podczas rozmowy telefonicznej 

przez upoważniającego.



Procedura postępowania

w przypadku, gdy po dziecko do przedszkola przyjdzie osoba
nieupoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna .

1.Nauczyciel  nie  powinien  wydawać  dziecka  danej  osobie-nieupoważnionej  przez
rodziców/prawnych opiekunów.

2. Nauczyciel  przedszkola  lub  personel   powinien  powiadomić  o  tym fakcie  dyrektora
placówki.

3. Dyrektor/nauczyciel palcówki powinien zawiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych
opiekunów),  których  należy  zobowiązać  do  niezwłocznego  odebrania  dziecka  z
przedszkola.

4. Dyrektor/nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową.

5.  Gdy  zachowanie  nieupoważnionej osoby  do odbioru  dziecka  będzie  wskazywało na
upojenie  alkoholowe/zażycie  narkotyków  i  znamiona  agresji  personel  przedszkola
powiadomi najbliższą Komendę Policji.



Procedura postępowania

w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola
odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub

narkotyków

a) nauczycielka  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku,  gdy  zachowanie  osoby
zamierzającej  odebrać  dziecko  będzie  wskazywało,  że  nie  jest  ona  w  stanie  zapewnić
dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresja, narkotyki) oraz w sytuacji kiedy
dziecko płacze i nie chce odejść z przedszkola z osobą, która po niego przyszła. 

b) o  wypadku  każdej  odmowy  wydania  dziecka  przez  nauczyciela  o  zaistniałym fakcie
winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola .

c) w takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu
nawiązania kontaktu z drugim rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka,

d) nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia.

e) jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny) odbierający dziecko z
przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to dyrektor przedszkola ma
obowiązek  powiadomienia  o  tym  fakcie  pracowników  ds.  rodziny  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Policję.



Procedura postępowania

 przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią,
wychowawca powinien podjąć następujące kroki: 

NAUCZYCIEL 
1. Nie wydaje dziecka. 
2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
3.  Kontaktuje  się  z  rodzicami  lub osobą uprawnioną –  wskazaną przez  rodziców
celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania –
uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która
nie  widnieje  na  liście  osób  upoważnionych  do  odbierania  dziecka  –  przedkłada
upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem
potwierdzającym tożsamość. 
 
Nauczyciel  przeprowadza  rozmowę z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka  w
celu  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  oraz  zobowiązuje  ich  do  przestrzegania
regulaminu  przedszkola.  Sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po
zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. 



Procedura postępowania

w przypadku, gdy istnieje uzasadnienie podejrzenia, że dziecko jest
niedożywione, pozostawione w domu bez opieki, zaniedbane i będące ofiarą

przemocy w rodzinie

1.Nauczyciel powiadamia dyrektora placówki.

2. Nauczyciel /dyrektor sporządza z obserwacji notatki służbowe.

3. Dyrektor placówki rozmawia z rodzicami dziecka/opiekunami prawnymi w celu zmiany
obecnej sytuacji. Próbuje pomóc poprzez:

-udzielenie wsparcia i wskazanie instytucji , które zajmują się przemocą w rodzinie.

- skierowanie rodzica do MOPSu, rozmawia przedtem z odpowiednimi pracownikami tego
organu. Jeżeli to nie skutkuje razem z pracownikiem MOPSu ustala dalsze działania.

4.W przypadku stwierdzenia ewidentnej przemocy w rodzinie, której ofiarą staje się dziecko
dyrektor/nauczyciel  przedszkola  zawiadamia  odpowiednie  organy:  Policję,  Prokuraturę,
Pomoc Społeczną, Służbę Zdrowia itp. 

5.Wykaz instytucji i ich kompetencję stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.



Załącznik nr 1 

do procedury postępowania w przypadku, gdy istnieje uzasadnienie podejrzenia,
że dziecko jest niedożywione, pozostawione w domu bez opieki, zaniedbane i 
będące ofiarą przemocy w rodzinie.

Policja:

Do podstawowych zadań policji należy m.in: 
1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 
naruszającymi te dobra, 
2. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z 
obowiązującym prawem: 
• interwencja, 
• sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa), 
• zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób 
oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
• wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy 
przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia 
przestępstwa,
• zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, 
• podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, 
• udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do: 
• uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
• uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer 
identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
• wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów 
w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
• zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie 
sądowej. 

Prokuratura:

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą 
złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w 
trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to 
przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku 



uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z 
policją ma obowiązek: 

• wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie 
czy faktycznie popełniono przestępstwo,
• wyjaśnienia okoliczności czynu,
• zebrania i zabezpieczenia dowodów,
• ujęcia sprawcy,
• w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec 
sprawcy przemocy w postaci
- dozoru policyjnego,
- tymczasowego aresztowania 

Gmina Miasta 

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z 
problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze 
znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych 
na terenie gmin: 

1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej
i prawnej, poprzez:

a) tworzenie i prowadzenie:
• punktów informacyjno-konsultacyjnych
• schronisk dla ofiar przemocy domowej
• ośrodków interwencji kryzysowej
• telefonów zaufania
• programowo środowiskowych 

b) inicjowanie powstawania i wspieranie:
• organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
• grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,

2. W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić 
gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem 
powinna:

• przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
• wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę 



ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania 
przemocy wobec bliskich,
• udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom 
poszkodowanym,
• poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy 
w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
• prowadzić dokumentację przypadku,
• w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa 
powiadomić organy ścigania,
• w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny 
działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
• w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej 
i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
• wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego,
• współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi 
ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym, 

Pomoc Społeczna

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 
których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych 
sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w 
rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być 
konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w 
przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć 
występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach 
lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią 
pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni 
działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. 

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:
• przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji 
rodziny lub osoby. (Niebieska karta - załącznik do wywiadu),
• przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
• monitoruje efekty podjętych działań,
• pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw 
bytowych,
• udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, 
psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką 
pomoc,
• udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy



• w uzasadnionych przypadkach: 
- udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, 
okresowych, celowych, 
- udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
- udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się.
• informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
• wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach,
ośrodkach,
• w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji
o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie 
z kompetencjami policji,
• w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa
powiadamia organy ścigania,
• może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy,
grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
• współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Służba Zdrowia
Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko 
przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami 
zdrowotnymi ponieważ:

a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. 
W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, 
takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

• rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, 
szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
• umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form 
przemocy i częstotliwości jej występowania,
• poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
• wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego 
o stwierdzonych obrażeniach.
• poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
• w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę 
poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, 
policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
• w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych
oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania, 

Organizacje pozarządowe:
Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być 



dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole/przedszkolu, komisariacie, 
itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W 
zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:

• telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy,
schroniska, hostele, świetlice dla dzieci 

W ramach swojej działalności oferują, m.in.: 
• pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
• pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków
• pomoc socjalną
• grupy wsparcia,
• grupy samopomocowe,
• pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
• udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
• udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy 
gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
• udział w interwencjach,
• pilotowanie przypadków,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych

Współpraca służ i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, 
materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest 
współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie 
tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności 
pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różna służby:
• tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli 
różnych instytucji, np. policjant, pracownik socjalny, lekarz, pedagog,
• znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,
• przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji 
pomagających rodzinom,
• konsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i 
kompetencji poszczególnych instytucji,
• podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy 
domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy,
• odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania 
pomocy i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle 
pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko 
sprawcy. 



Procedura postępowania

w przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola substancję
przypominającą wyglądem narkotyk   lub nietypowe przedmioty  

pozostawione na zewnątrz oraz w budynku placówki, a także pojazdy
zaparkowane w pobliżu oraz na przedszkolnym parkingu -    powinien  

podjąć następujące kroki:

1. Personel przedszkola powinien monitorować teren i budynek przedszkola, zwracać 
szczególną uwagę na osoby poruszające się w placówce i w otoczeniu placówki, 
obserwujące przedszkole i wchodzące na jego teren lub często pojawiające się w okolicy 
przedszkola. 

2. Personel przedszkola powinien weryfikować osoby wchodzące do budynku – zwłaszcza 
niezwiązane z codziennym życiem przedszkola i nie dopuszczać do ich swobodnego 
poruszania się po terenie placówki.

3.Drzwi wejściowe przedszkola są zamykane w godzinach od 9.00 do 14.00. W celu wejścia
do placówki w tych godzinach rodzic/prawny opiekun powinien dzwonić dzwonkiem 
znajdującym się przy wejściu. Następnie drzwi wejściowe otwierane są w godzinach od 
14.00 do 16.30 w celu umożliwienia odbioru dziecka z przedszkola.

 4. Rodzic/prawny opiekun dziecka nie powinien pozostawiać otwartych drzwi do 
budynku przedszkola w godzinach od 9.00 do 14.00. Przed opuszczeniem przedszkola 
rodzic/ prawny opiekun dziecka powinien zawiadomić personel placówki o konieczności 
zamknięcia drzwi wejściowych.

5. Personel przedszkola a także rodzic/prawny opiekun dziecka powinien zwracać uwagę na
nietypowe przedmioty pozostawione w przedszkolu lub w okolicy przedszkola, a także na 
pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach lub o szczególnych cechach – bez tablic 
rejestracyjnych, świadczące o dużym wyeksploatowaniu, auta dostawcze lub nienależące do
pracowników przedszkola, rodziców (pozostawione na dłuższy czas bez opieki). 

6. W przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyki pracownik 
przedszkola zachowując środki ostrożności powinien zabezpieczyć substancję przed 
dostępem do niej osób niepowołanych lub zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem 
do czasu przyjazdu policji. Natomiast  w przypadku spostrzeżenia pozostawionego 
nietypowego przedmiotu na terenie placówki bądź wewnątrz budynku należy niezwłocznie 
zabezpieczyć miejsce położenia przedmiotu przed dostępem innych osób-dzieci i dorosłych 
i wezwać policję. Analogicznie postępujemy w przypadku zaobserwowania pojazdu o 
nietypowych cechach pozostawionego na przedszkolnym parkingu lub wokół budynku 
przedszkola.

7. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniach dyrektora przedszkola i wezwać policję.

8. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i przekazać 

informację dotycząca szczegółów zdarzenia.



Procedura     

postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych

przedmiotów.

1.  W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką    

nauczyciela.

1. Nauczyciel w sytuacji zauważenia u dziecka niebezpiecznych przedmiotów wnoszonych 

przez dziecko do sali  powinien zabrać dziecku niebezpieczne przedmioty i zabezpieczyć je 

do przyjścia rodziców /prawnych opiekunów dziecka.

3.  Nauczyciel powinien powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o 

powstałym zagrożeniu.

4. Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić rozmowę z rodzicami, w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji i uświadomić im konsekwencje zabawy takimi przedmiotami,

  a następnie odnotować ten fakt  w zeszycie rozmów z rodzicami.

5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.



Procedura     

postępowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka

na placówce.

1. Nauczyciel zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o 
nieszczęśliwym wypadku.

3. Jeśli zachodzi konieczność nauczyciel wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

5. Dyrektor/nauczyciel powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub 
śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:

1. Nauczyciel zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.

2. Nauczyciel zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ 
prowadzący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.

3. Nauczyciel zabezpiecza miejsce wypadku.

4. Dyrektor/ Nauczyciel powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i 
przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy.

5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie 
rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.

6.Doręcza niezwłocznie protokół PIP.

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

Epidemiologiczną.



Procedura

bezpiecznego przebywania dzieci   na terenie zielonym   przedszko  la  

1.  W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest umiejscowiony na terenie 
przedszkolnym.

2.  Codziennie rano – do godziny 8:30 –  osoba odpowiedzialna - konserwator sprawdza 
teren przedszkola, grabi piaskownice i likwiduje ewentualne zagrożenia; 
-  w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola/ nauczyciela go 
zastępującego/intendenta, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup,

3.Przed każdym wyjściem na teren zielony nauczyciel przypomina dzieciom zasady 
bezpiecznej zabawy na urządzeniach terenowych.

4.Nauczycie wykonuje następujące czynności:

a) przelicza dzieci:                                                                                                                     
- przed wyjściem z przedszkola,                                                                                                
- w czasie pobytu na dworze (wielokrotnie),                                                                             
- w trakcie zbiórki przed opuszczeniem ogrodu, nauczyciel opuszcza teren tylko wtedy, gdy 
cała grupa jest skompletowana!                                                                                              
- przed wejściem do przedszkola przelicza dzieci ponownie

5. Nauczyciele, cały czas monitorują teren, by żaden z wychowanków nie oddalił się z 
terenu. Wszystkie dzieci muszą być w zasięgu wzroku opiekunów.

 6. Jeśli w trakcie pobytu w ogrodzie następuje zmiana nauczycieli, to: nauczycielka 
kończąca pracę podaje stan liczbowy grupy przebywającej na terenie.                             

7. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
sprawuje nauczyciel danej grupy,
 -  w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3- letnich nauczycielowi 
obowiązkowo pomaga pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa i przebywają tam razem z 
nim, 
- w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa.

8. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa 
oraz bramka wejściowa do przedszkola: 
-  bramkę wejściową do przedszkola sprawdza, a w razie konieczności zamyka woźna 
oddziałowa grupy wychodzącej na plac przedszkolny, 
-  bramę wjazdową zamyka konserwator  po uzyskaniu wcześniejszej informacji od woźnej 
oddziałowej grupy wychodzącej na plac przedszkolny.

9.  Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa 
pilnuje osoba dorosła, 



10.  W czasie korzystania przez dzieci z rowerków, sanek, hulajnóg z dziećmi zawierane są 
dodatkowe umowy.
 11.  W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego 
pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, podpaski, środki odurzające, itp., 
zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora 
przedszkola lub intendenta( konserwatora).
12.  Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi 
zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie 
przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone 
przedmioty, 
13 W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad 
bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy, 
14.  Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej 
temperatury, 
15. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 
nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu, 
16. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych 
ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza),
17.Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej 
się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej
18. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie
nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe 
dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci
19.Nauczyciele/ personel oraz rodzice dzieci sprawujący opiekę nad dziećmi zapoznają się 
również z wewnętrznym regulaminem korzystania z placu zabaw



Procedura

spacerów i wycieczek pieszych poza budynek przedszkola

1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, 
wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym.     
2. Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w 
pobliskie tereny dokonuje wpisu do rejestru wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie 
wypełniając dane.                                                                                                                       
a)  zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już 
odnotowana obecność dzieci.
3.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi 
sprawują: nauczyciel, pomoce nauczyciela /woźne oddziałowe (co najmniej jedna osoba 
dorosła na 15 dzieci).                     
 4.  W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel 
i  pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci).                                     
 5.  W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze 
inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela.                                  
6.  Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek 
ponosi nauczyciel.
7.  W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga
od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
8.  W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść 
w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony 
ulicy.
9.  Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany 
zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania 
jezdni. 
10.  Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą 
sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę 
prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
11.  Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy powinny mieć kamizelki lub opaski 
odblaskowe.
12. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w 
wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.            
13.  Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.
14.Szczegółowe zasady spacerów i wycieczek poza budynek przedszkola określa regulamin 
spacerów i wycieczek zgodny z niniejszą procedurą załącznik nr 3



Procedura

   z  apewnienie bezpieczeństwa podczas   

wycieczek turystycznych i krajoznawczych 

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują 
wszyscy pracownicy przedszkola.

2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub 
krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką.

3. Na 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia 
komplet dokumentów zawierający kartę (załącznik nr 3) wycieczki z załącznikami: 
-  plan wycieczki, 
- listę dzieci biorących w wycieczce zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica/ 
opiekuna prawnego dziecka,  
- oświadczenia/zgody podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.

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

5.Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 
pedagogicznych przedszkola.
a) w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 
niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola wyznaczona przez dyrektora.

6.  W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel (co najmniej jedna osoba 
dorosła na 15 dzieci -grupa 25 dzieci-2 opiekunów).

7. Kierownik wycieczki 
- opracowuje program i regulamin wycieczki,
- zapoznaje  z  nim  dzieci,  rodziców i  opiekunów wycieczki  z  programem i  regulaminem oraz
informuje ich o celu i trasie wycieczki,
-zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz
sprawuje nadzór w tym zakresie,
-kierownik wycieczki zapoznaje dzieci i  opiekunów wycieczki  z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnia warunki do ich przestrzegania,
-kierownik określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
-kierownik wycieczki nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt,
wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
-kierownik wycieczki organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla dzieci i opiekunów wycieczki,
-dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
-dokonuje  podsumowania,  oceny i  rozliczenia  finansowego wycieczki  po jej  zakończeniu  i
informuje  o  tym dyrektora przedszkola  i  rodziców w formie  przyjętej  w przedszkolu (na
zebraniu grupowym)

8.Opiekun wycieczki:
-sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi
-współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania
jej regulaminu,



-sprawuje  nadzór  nad  przestrzeganiem  regulaminu  wycieczki  przez  dzieci  ze  szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
-nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom,
-wykonuje zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

9. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
10.  W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono 
uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej 
sytuacji.
11. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania 
maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.



Procedura
 zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć dodatkowych 

1.  Instruktor/nauczyciel  zajęć  dodatkowych przeprowadza  zajęcia  w czasie  po  realizacji
podstawy  programowej,  tj.  po  godz.  1230,  a  w  wyjątkowych  sytuacjach  –  w  czasie
uzgodnionym z dyrektorem przedszkola. 
2.  Instruktor/nauczyciel  prowadzi  zajęcia  zgodnie  z  zatwierdzonym  rocznym  planem
dydaktycznym. 
3.  Instruktor/nauczyciel  odbiera  dzieci  od  nauczyciela  oddziału  i  od  tego  momentu
odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę
nauczyciela oddziału). 
4. Instruktor/nauczyciel odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza
się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć. 
5.  Instruktor/nauczyciel  na  bieżąco  zgłasza  dyrektorowi  lub  nauczycielowi  grupy
zauważone niepokojące zachowania dzieci. 
6. Instruktor/nauczyciel każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w
dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu. 
7. W przypadku nieobecności instruktor/nauczyciel powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi
telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości. 

8.  Instruktor/nauczyciel  minimum  raz  w  roku,  w  terminie  uzgodnionym  z  dyrektorem
przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.



Procedura     

egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do szkoły podstawowej nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Rodzice dziecka podlegającego w/ w. obowiązkom są zobowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; klasy pierwszej szkoły 
podstawowej,

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej.



Procedura Niebieskiej Karty

1.  Procedura  "Niebieskiej  Karty"  w  przedszkolu  obejmuje  ogół  czynności
podejmowanych  i  realizowanych  przez  przedstawicieli  oświaty  w  przedszkolu,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

2. W ramach procedury przedstawicieli oświaty:

1) Udziela kompleksowych informacji o:
a)  możliwościach  uzyskania  pomocy,  w  szczególności  psychologicznej,  prawnej,
socjalnej  i  pedagogicznej  oraz  wsparcia  w  tym  o  instytucjach  i  podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2)  Organizuje  niezwłocznie  dostęp  do pomocy medycznej,  jeżeli  wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc  w  rodzinie,  na  temat  konsekwencji  stosowania  przemocy  w  rodzinie  oraz
informuje  te   osoby  o  możliwościach  podjęcia  leczenia  lub  terapii  i  udziale  w
programach oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.

§ 2 
Wszczynając  procedurę,  podejmuje  się  działania  interwencyjne  mające  na  celu
zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie.

§ 3
Rozmowę z  osobą,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w
rodzinie,  przeprowadza  się  w  warunkach  gwarantujących  swobodę  wypowiedzi  i
poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

§  4
1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności
podejmowane  i  realizowane  w  ramach  procedury  przeprowadza  się  w  obecności
rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
2. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
wobec dziecka,  są  rodzice,  opiekunowie  prawni  lub faktyczni,  działania  z  udziałem
dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art.
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn.  zm.  2),  zwanej  dalej  "osobą  najbliższą"  (np.  dziadka,  babci,  pełnoletniego
rodzeństwa).
3.  Działania  z  udziałem  dziecka,  co  do  którego  istnieje  podejrzenie  powinny  być
prowadzone  w miarę możliwości w obecności psychologa.



§  5
1. Wszczęcie procedury, następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta – A"
w  przypadku  powzięcia,  w  toku  prowadzonych  czynności  służbowych  lub
zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku
zgłoszenia  dokonanego  przez  członka  rodziny  lub  przez  osobę  będącą  świadkiem
przemocy w rodzinie.
2. Wzór formularza "Niebieska Karta – A" stanowi załącznik nr 1 do tej procedury.
3.  Wypełnienie  formularza  odbywa  się  w  obecności  osoby,  co  do  której  istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
4. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza  "Niebieska Karta – A"  z
uwagi na  nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta e w
rodzinie,  stan  jej  zdrowia  lub  ze  względu  na  zagrożenie  jej  życia  lub  zdrowia,
wypełnienie formularza  "Niebieska Karta – A"  następuję niezwłocznie po nawiązaniu
bezpośredniego  kontaktu  z  tą  osobą  lub  po  ustaniu  przyczyny  umożliwiającej  jego
wypełnienie.
5. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której isnieje
podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w rodzinie,  jest  niewykonalne,  wypełnienie
formularza "Niebieska Karta – A" następuje bez udziału tej osoby.

§ 6

1.  Po wypełnieniu  formularza  "Niebieska  Karta  –  A"  osobie  ,  co  do której  istnieje
podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w  rodzinie  ,  przekazuje  się  formularz
"Niebieska Karta – B".
2. Wzór formularza "Niebieska Karta – B" stanowi załącznik nr 2 do tej procedury.
3. 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
przemocy w rodzinie.
4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, formularz  "Niebieska
Karta – B"  przekazuje się pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu  art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r . - Kodeks karny (Dz. U. Nr. 88, poz. 553, z późn. zm.
2), zwanej dalej "osobą najbliższą" ( np. Dziadka, babci, pełnoletniego rodzeństwa).
5. Formularz  "Niebieska Karta – B"  nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

§ 7
1. Wypełniony formularz "Niebieska Karta – A"  należy niezwłocznie, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przekazać przewodniczącemu gminnego
zespołu interdyscyplinarnego.



                                                       Załącznik nr 2 do 
                                                                 Bezpieczne przedszkole 

                                                                              Zagrożenia i zalecane procedury 
                                                                              w zakresie bezpieczeństwa dzieci
                                                                             z Przedszkola nr 4 w Gostyninie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 4 W GOSTYNINIE

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 1018r zmieniające rozporządzenie w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i
placówkach.

I Postanowienia ogólne
1.  Organizację  i  program  wycieczki  dostosowuje  się  do  wieku,  zainteresowań  i
potrzeb  dzieci  ich   stanu  zdrowia,  sprawności  fizycznej,  stopnia  przygotowania  i
umiejętności.

2.  Formy  działalności  w  zakresie  krajoznawstwa  i  turystyki  Przedszkola  nr  4  w
Gostyninie obejmują:

a)  Spacery  –  wyjście  dzieci  poza  teren  przedszkola  w  celu  poznania  najbliższej
okolicy np.  parku, gdzie można uczyć dzieci nazw drzew,czy pobliskiego ruchliwego
skrzyżowania, gdzie poznają zasady pieszego ruchu drogowego. 

b)  Krótkie  wycieczki  –  organizowane  są  do  miejsc  znajdujących  się  większej
odległości  od  przedszkola.  Dotarcie  do celu powinno zajmować około 30 minut
spacerem, można też podjechać komunikacją. 

c)Wycieczki  krajoznawczo  turystyczne  (autokarowe)-mają  charakter  turystyczny
pozwalają dzieciom na zetknięcie się z nowym dla nich środowiskiem przyrodniczym
i społecznym Mogą to być wycieczki agroturystyczne.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek oraz
wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

II. Organizacja spacerów i wycieczek
1.  Spacery i  wycieczki  powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi  trasy i
wyznaczeniem celów wyjścia.



2. Organizując spacery i wycieczki nauczyciel:
a) zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i
działania były świadome; 
b) nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
c) przestrzega norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników
wycieczki;
d)  przestrzega  wspólnie  wypracowanych  reguł  zapewniających  bezpieczeństwo,
współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną
e) zapewnia pełne bezpieczeństwo, a swobody; 
f) zapewnia właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele 
g) upowszechnia różnorodne formy aktywnego wypoczynku;
h) nie prowadzi wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi
i) prawidłowo się dokumentuje odbyty spacer lub wycieczkę
i)  sprawdza stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do przedszkola.
    
3. Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w
pobliskie  tereny  dokonuje  wpisu  do  zeszytu  wyjść  poza  teren  przedszkola,
skrupulatnie wypełniając dane.
a)  zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym
jest już odnotowana obecność dzieci.
4.  W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi
starszymi sprawują: nauczyciel /woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła
na 15 dzieci, liczebność grupy 25dzieci-2opiekunów).                     
5.  W przypadku wyjścia  poza  teren  przedszkola  grup 3-latków opiekę  sprawuje
nauczyciel  i  pomoc nauczyciela  oraz woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba
dorosła na 15 dzieci).
6. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce
bierze  inna  pomoc  nauczyciela,  wyznaczona  przez  dyrektora  lub  nauczyciela.
Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek
ponosi nauczyciel.
7.  W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel
wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
8.  W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas
przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem
od strony ulicy. Wmieście należy poruszać się chodnikiem, poza miastem-lewą stroną
drogi.
9. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany
zatrzymać  grupę  (kolumnę)  i  przypomnieć  z  dzieciom  zasady  bezpiecznego
przekraczania jezdni. 
10. Przejście  przez  ulicę  odbywa  się  tylko  w  wyznaczonych  miejscach,  dzieci
przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni,
pierwsza  parę  prowadzi  pomoc  nauczyciela/woźna  oddziałowa,  nauczyciel
przechodzi z ostatnią parą.



11. Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski
odblaskowe.
12. W przypadku  choroby  dziecka,  złego  samopoczucia  dziecko  nie  może
uczestniczyć  w  wycieczce,  nauczyciel  zobowiązany  jest  powiadomić  rodziców  o
zaistniałej sytuacji.             
13.  Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem
zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.
14.W lesie  należy  poruszać  się  po  oznakowanych  szlakach  turystycznych  lub  po
wyznaczonych ścieżkach.
15.Nauczyciel powinien zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

III. Organizacja wycieczek turystycznych i krajoznawczych
1.Nauczyciele  są  zobowiązani  do  zgłoszenia  i  uzgodnienia  każdej  wycieczki
wyjazdowej  lub  krajoznawczej  z  dyrektorem  przedszkola  na  2  tygodnie  przed
wycieczką.
2.  Na  4  dni  przed wycieczką  nauczyciel  przedstawia  dyrektorowi przedszkola  do
zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami: 
-  plan wycieczki, 
- listę dzieci biorących w wycieczce zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon
rodzica/ opiekuna prawnego dziecka,  
- oświadczenia/zgody podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
3.Wycieczka  jest  odnotowana  w  zeszycie  wyjść  poza  teren  przedszkola  oraz  w
dzienniku zajęć,
Dyrektor  przedszkola  wyznacza  kierownika  i  opiekunów  wycieczki  spośród
pracowników pedagogicznych przedszkola.
a) w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także
osoba 
niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola wyznaczona przez dyrektora.
4.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel (co najmniej
jedna osoba dorosła na 15 dzieci).
5.Kierownik wycieczki
- opracowuje program i regulamin wycieczki,
- zapoznaje  z  nim  dzieci,  rodziców  i  opiekunów  wycieczki  z  programem  i
regulaminem oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki,
-zapewnia  warunki  do  pełnej  realizacji  programu  wycieczki  i  przestrzegania  jej
regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
-kierownik  wycieczki  zapoznaje  dzieci  i  opiekunów  wycieczki  z  zasadami
bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
-kierownik  określa  zadania  opiekunów  wycieczki  w  zakresie  realizacji  programu
wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
-kierownik  wycieczki  nadzoruje  zaopatrzenie  dzieci  i  opiekunów  wycieczki  w
odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
-kierownik  wycieczki  organizuje  transport,  wyżywienie  i  noclegi  dla  dzieci  i
opiekunów wycieczki,
-dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,



-dokonuje  podsumowania,  oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  po  jej
zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców w fomie przyjętej w
przedszkolu (na zebraniu grupowym)

6.Opiekun wycieczki:
-sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi
-współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i
przestrzegania jej regulaminu,
-sprawuje  nadzór  nad  przestrzeganiem  regulaminu  wycieczki  przez  dzieci  ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
-nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom,
-wykonuje zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

7.  Dyrektor  przedszkola  może  wyrazić  zgodę  na  łączenie  funkcji  kierownika  i
opiekuna wycieczki.
8.  W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może
ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o
zaistniałej sytuacji.
9. Dziecko może oczekiwać na przyjście  rodzica w innej  grupie,  pod warunkiem
zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

IV ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW
1.Rodzice  sygnalizują  wcześniej  wszelkie  potrzeby i  dolegliwości  związane np.  z
jazdą  dziecka  autokarem  oraz  zapewniają  dziecku  stosowną  do  warunków
atmosferycznych odzież.
2.Dzieci  przestrzegają  zawartych  wcześniej  umów  z  opiekunami.3.Reagują  na
umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

3.Przestrzegają  zasad  prawidłowego  zachowania  się  w  miejscach  publicznych,
skansenach, rezerwatach przyrody, np. las.

4.Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

5.Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

6.Pamiętają  o  zachowaniu  porządku  i  ustalonym  przez  opiekunów  miejscem  na
śmieci.

7.Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

8. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne, zgłaszają wszelkie sytuacje
budzące niepokój i stanowiące zagrożenie.

9.Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:



-zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy, 
-zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki, 
-niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt, 
-oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każde wyjście dzieci poza teren przedszkola nauczyciel  ma obowiązek zgłosić
dyrektorowi przedszkola.

2. O każdym wyjeździe dzieci rodzice zawiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed
planowanym terminem wycieczki.

3.W  razie  wypadku  uczestnika  spaceru  lub  wycieczki  stosuje  się  odpowiednio
przepisy-procedury dotyczące postępowania w razie wypadków w przedszkolu i poza
terenem przedszkola

Obowiązuje od dnia 30.04.2019r i stanowi załącznik nr 2 do Procedur 
obowiązujących w przedszkolu - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 
ZAGROŻENIA I ZALECANE  PROCEDURY W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 4 W GOSTYNINIE



                                                Załącznik nr 3 do 
                                                         Bezpieczne przedszkole 

                                                                      Zagrożenia i zalecane procedury 
                                                                     w zakresie bezpieczeństwa dzieci

                                                     z  P r z e d s z k o l a  n r  4  w  G o s t y n i n i e

K A RTA W YC I EC Z K I  ( I M PR E Z Y )  

                                               

                         

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)........................................................................

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                

Trasa wycieczki (imprezy)............................................................................................................

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

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

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

                                                                        

Termin ............................... Ilość dni...................   Klasa/grup....................................................

                                                                        

Liczba uczestników .................................

                                                                        

Kierownik (imię i nazwisko).........................................................................................................

                                                                        

Liczba opiekunów:...................................

                                                                        

Środek lokomocji..........................................................................................................................



                                                  

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki..............................................................................

                      

OŚWIADCZENIE

                                                                        

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  zasad  bezpieczeństwa  na
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

              

                                                          

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                           Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

1........................................................................                         ...................................................

2.......................................................................                                              /podpis/

3.......................................................................


