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I. Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku 

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków 

lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w 

placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.  

 

2. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.  

 

3. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. 

Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.  

 

4. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci,  a w przypadku ich 

narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym,  

jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel. 

 

6. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie             

z ustalonymi w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.  

 

7. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone                 

w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola. 

 

8. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców bądź inne osoby 

upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania 

dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują woźnej, która 

odprowadza dziecko do sali zabaw bądź sami wprowadzają dziecko do sali grupy. 

 

9. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich 

upoważnione. Pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem 

przechowywane w dokumentacji przedszkola. 

 

10. Nauczyciel powinien wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu ogrodu przedszkolnego 

można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic wcześniej dokonał rejestracji czasu odbioru 

dziecka w szatni przedszkolnej, dotarł na miejsce pobytu grupy i osobiście odebrał dziecko spod opieki 

nauczyciela. 

 

11. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym 

terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz 

pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej. 
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12. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet                

na sekundę.  

 

13. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej – 

nauczyciela zgodnie z organizacją pracy nauczycieli . Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się 

dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.  

 

14. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie  i aktywnie.                  

Na nauczycielu spoczywa obowiązek właściwej organizacji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.  

 

15. Dzieciom nie wolno samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno 

być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, a budynek powinien być 

zabezpieczony przed możliwością samowolnego opuszczenia go przez dziecko: 

- przedszkole jest zamknięte w godzinach: 9.00 - 12.30 

- w czasie pobytu dzieci na terenie ogrodu zamyka się furtkę wejściową 

- przedszkole wyposażone jest w blokady utrudniające otwarcie drzwi 

 

16. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodnie                

z ustalonymi zasadami współżycia w grupie. 

 

17. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują                     

w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych 

nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek               

i sprzętu, którym bawią się dzieci. 

 

18. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci 

systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, 

uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców  z systemem wychowawczym 

obowiązującym w grupie.  

 

19. Nauczyciel nie prowadzi rozmów bezpośrednich i telefonicznych z innymi osobami podczas zabaw 

dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć 

świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.  

 

20. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września ustala się  z dziećmi 

zasady  korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się                                 

i konsekwentnie egzekwuje normy i zasady korzystania z tego sprzętu.  

 

21. Codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne                         

i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci oraz czy na terenie ogrodu nie znajdują się 
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przedmioty niebezpieczne. Dozorca musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte 

wykonywanie tego obowiązku.  

22. Podczas zabaw na terenie ogrodu i poza terenem przedszkola nie wolno dzieciom oddalać się 

samowolnie od nauczyciela. Dzieci wracają z terenu ustawione parami – kolumną  prowadzoną przez 

nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych parami  nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić,                 

czy zgadza się stan liczebny grupy.  

 

23. 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.  

 

24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się 

parami, a nauczyciel prowadzi grupę.  

 

25. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do Zeszytu wyjść.  

 

26. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującą  w Przedszkolu 

procedurą wycieczek.  

 

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

W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie  w grupie i wypłacić za ten czas 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.  

 

28. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, 

np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć woźna grupy. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją 

nieobecność do minimum.  

 

29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel jest obowiązany 

natychmiast powiadomić dyrektora oraz:  

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy  

- zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka  

- podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników 

przedszkola  

-zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę 

 

30. Procedura powypadkowa określona jest we właściwej procedurze oraz  Instrukcji BHP obowiązującej 

w przedszkolu.  

 

31. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola, zgodnie ze spisanymi 

umowami indywidualnymi.  
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32. W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola 

nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. 

 

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

o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje   z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej. 

 

34. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.30 w grupach starszych 

i do 9.00 w grupach młodszych, a odbierane od 13.00 do 17.00 tj. do czasu zamknięcia placówki.  

 

35. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielami dokonywane są bez obecności dzieci. 

 

36. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka                         

w czasie pobytu w przedszkolu, powiadomiony rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.                     

W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do 

czasu całkowitego wyleczenia.  

 

37. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka 

 

38. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.  

 

39. Nauczyciele na wniosek rodziców podają dzieciom leki stosowane tylko w leczeniu chorób 

przewlekłych. 

 

40. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

41. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę 

ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora. 
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II. Procedura organizacji wycieczek i spacerów 

 

A. Zasady ogólne:  
 

1. Przez wyjście należy rozumieć zaplanowane i zorganizowane opuszczenie przedszkola                               

w celach dydaktycznych, turystycznych lub wypoczynkowych. 

2. Ze względu na formę można wyróżnić:  

- wyjścia z dziećmi do przedszkolnego ogrodu  

- spacery - wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola celem poznania najbliższej okolicy  

- wycieczki - wyjścia do miejsc znajdujących się poza najbliższym otoczeniem przedszkola.  

3. Każde wyjście musi być przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym.  

4. Organizacja i program wyjścia poza teren przedszkola powinny być dostosowane  

do zainteresowań, potrzeb oraz możliwości psychofizycznych wychowanków.  

5. Wyjście poza teren przedszkola przebiega zgodne z prawem o ruchu drogowym                                     i 

przepisami bezpieczeństwa.  

6. Podczas przygotowywania wyjścia poza teren przedszkola należy uwzględnić:  

- informację zwrotną od rodziców wychowanka dotyczącą stanu zdrowia dziecka,  

- ewentualnych wskazań lekarskich (leki, częstotliwość ich podawania itp.; istotne jest podanie informacji 

o występowaniu choroby lokomocyjnej u dziecka)  

- zasady bezpieczeństwa związane ze specyfiką wycieczki,  

- informację dotyczącą miejsca i czasu wyjścia, przewidywanej godzinie powrotu. 

7. Za organizację i przebieg wyjścia poza teren przedszkola odpowiada jej organizator.  

 

B. Procedury wyjścia poza teren przedszkola:  
 

1. Wyjścia poza teren przedszkola zgłaszane są dyrektorowi przedszkola, a w przypadku jego nieobecności 

osobie sprawującej funkcję zastępcy oraz odnotowane w przedszkolnym zeszycie wyjść. 

2. Organizator wycieczki minimum na 1 dzień przed planowanym wyjściem składa dyrektorowi 

przedszkola do rozpatrzenia następującą dokumentację:  

- kartę wycieczki  

- pisemną zgodę rodziców  

3. Po otrzymaniu zgody dyrektora, kartę wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach.  

Kopia pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek, oryginał posiada organizator wycieczki. 

4. Jeżeli w dniu, w którym planowana jest wycieczka, do przedszkola przyjdzie dziecko, którego nie było 

na liście uczestników wycieczki, rodzic udziela pisemnej zgody na wyjście jego dziecka poza teren 

przedszkola. 

5. W przypadku braku zgody rodzica, dyrektor organizuje dziecku opiekę.  

6. W czasie wyjścia poza teren przedszkola organizator powinien posiadać ze sobą telefon oraz apteczkę 

pierwszej pomocy.  

7. Podczas wyjścia poza teren przedszkola należy zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów.  

8. Przy organizacji wycieczek pieszych oraz środkami komunikacji, organizator                                                 

i opiekunowie zapoznają uczestników z przepisami o ruchu drogowym oraz czuwają nad ich 

przestrzeganiem. 

9. Przy organizowaniu wycieczek autokarowych można domagać się sprawdzenia stanu technicznego 

pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.  

10.W sytuacji wypadku organizator i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić 

poszkodowanemu opiekę, udzielić pierwszej pomocy i ewentualnie zawiadomić służby medyczne. O 

zdarzeniu należy niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego oraz 
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dyrektora przedszkola. Mają tu zastosowanie przepisy dotyczące wypadków w szkołach i placówkach.  

11.Organizator i opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

zarządzeń przeciw epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich 

urządzeń w miejscach postoju i podróży. 

12.Podczas wyjścia poza teren przedszkola, pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą opiekunowie. 

Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponosi organizator wyjścia poza teren 

przedszkola. 

 

C. Zasady bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola:  
 

1.Wychowankowie idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez organizatora.  

2.Na przodzie grupy idzie opiekun, następnie najsłabsi wychowankowie, którzy nadają tempo marszu, 

kolumnę zamyka nauczyciel. 

3.Wychowankowie poruszają się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach wyznaczonych dla pieszych. 

W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, wychowankowie 

przemieszczają się lewą stroną drogi.  

4.Grupa przekracza jezdnię w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami. 

5.Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, tzn. na zakrętach, za i przed 

wzniesieniem.  

6.Nie wolno odłączać się od grupy bez zgody organizatora.  

7.Wycieczek pieszych nie wolno prowadzić w niesprzyjających warunkach pogodowych tj. burzy, 

śnieżycy, gołoledzi.  

8.Za bezpieczeństwo wychowanków podczas wycieczki odpowiedzialny jest jej organizator oraz 

wyznaczeni przez niego opiekunowie. Opieka ta ma charakter ciągły i obejmuje czas od momentu wyjścia 

do powrotu do przedszkola. 
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III. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 A. Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola  

1. 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. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur w szatni. Po dokonaniu rejestru czasu 

przyprowadzenia dziecka do przedszkola, dziecko przechodzi do sali zabaw 

 3. W godzinach od 6:00 do 8:00 dzieci przebywają w sali zbiorczej. Dzieci rozchodzą się do swoich sal 

pod opieką swoich nauczycieli o godz. 8.00. 

 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez 

dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. 

 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. 

 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. 

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma 

prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 7. 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. 

 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

 B.   Odbieranie dziecka z Przedszkola 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez 

rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Wykaz osób 

upoważnionych zawiera oświadczenie Rodzica o odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo 

dziecka. Wykaz osób upoważnionych jest aktualizowany na początku nowego roku szkolnego. 
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 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola         

z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub                 

(w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu 

ustalenia dalszego postępowania. 

 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką 

osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. 

5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest 

wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.  

6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca 

pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci. Wykaz osób upoważnionych 

pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka przechowywany jest w szatni. 

 7. Odbiór dziecka następuje zgodnie z deklarowaną przez Rodzica godziną.  

 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko 

wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma 

obowiązek przestrzegać określonej procedury i zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia 

sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub 

osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub 

osoba go zastępująca. 

 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

przez orzeczenie sądowe. 

 C. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby 

nie mogącej sprawować opieki 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z godziną deklarowaną. 
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2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - 

sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji 

oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów 

lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji 

dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka. Z przebiegu zaistniałej sytuacji 

nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do 

wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 D. Postanowienia końcowe 

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy 

Przedszkola, Rodzice w dniu pierwszego w roku szkolnym Zebrania Organizacyjnego.  Potwierdzenia 

stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności Rodziców na zebraniach 

organizacyjnych (wrzesień). 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, Rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. 
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IV. Procedura działania pracowników Przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka 

 

1. Objawy obserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela o poinformowaniu rodziców                     

o konieczności zabrania dziecka do domu: 

 samopoczucie dziecka nie pozwala mu na uczestnictwo w zabawie, w zajęciach, posiłkach 

 stan dziecka wymaga fachowej opieki 

 naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą 

 temperatura ciała jest podwyższona 

 na skórze dziecka pojawia się wysypka 

 zauważono wszy lub rany typowe dla świerzbu 

 pojawia się ropne zapalenie spojówek – w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub 

zasycha w oku 

 dziecko wykazuje symptomy nadmiernego zmęczenia, irytacji, płaczliwości, diametralnie inne 

zachowanie niż zazwyczaj 

 ma widocznie powiększone węzły chłonne za uszami 

 ma problemy z oddychaniem 

 ma biegunkę 

 wymiotuje 

 w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia 

 ma inne symptomy poważnych chorób zakaźnych 

 

2. Kiedy dziecko może wrócić do Przedszkola: 

 Ospa wietrzna: minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki 

 Liszajec: po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia z informacją od lekarza o braku możliwości 

zarażania 

 Wszy lub świerzb: po rozpoczęciu leczenia z koniecznością poinformowania dyrektora placówki,  

w przypadku świerzbu z informacją od lekarza o braku możliwości zarażania 

 Zapalenie spojówek: po ustąpieniu objawów 

 Świnka: wg zaleceń lekarza 

 Zapalenie gardła lub górnych dróg oddechowych: wg zaleceń lekarza  

 Owrzodzenia jamy ustnej: wg zaleceń lekarza 

 Koklusz: wg zaleceń lekarza 

 Odra: 5 dni od całkowitego ustąpienia wysypki 

 Inne choroby zakaźne: po zakończeniu antybiotykoterapii w terminie ustalonym przez lekarza 

 

3. Inne zalecenia lekarzy: 

 Rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem do lekarza, stosować Się do jego zaleceń, podawać 

dziecku zalecone leki aż do ustąpienia objawów chorobowych 

 Dzieci chore powinny bezwzględnie pozostawać w domu 

 Dzieci przeziębione, z katarem także powinny pozostawać w domu, aby nie pogarszać stanu 

dziecka i nie narażać innych dzieci na zachorowania 

 Telefony rodziców muszą być stale aktualizowane, aby możliwy był natychmiastowy kontakt 

Przedszkola z Rodzicami 
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V. Procedura wyjść na teren ogrodu przedszkolnego 

 Nauczyciele 

 

1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi. 

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia                              

z rówieśnikami. 

3. Podczas zabaw dzieci nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami. 

4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować 

tylko na dzieciach 

5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci 

korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Personel obsługowy (opiekun) 

 

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny. 

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci. 

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie. 

4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki. 

5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety). 

6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny. 

Dzieci 

 

1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy. 

2. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu 

terenowego. 
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3. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne. 

4. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki. 

5. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają kolumną parami. 

Rodzice 

 

1. Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy zgłosi fakt odebrania dziecka osobie 

dyżurującej w szatni, dokona rejestru czasu odbioru dziecka  i dotrze na miejsce pobytu grupy. 

2.Odbiór dziecka z przedszkola - ogrodu przedszkolnego - może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic osobiście 

zgłosi fakt zabrania dziecka do domu. 

3. Przebywając na terenie ogrodu Rodzice zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedurą                                 

i Regulaminem  Ogrodu przedszkolnego zasad  korzystania z ogrodu. 

 

Dyrektor 

1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do 

bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. Na pierwszym  Ogólnym Zebraniu z Rodzicami informuje o procedurach bezpieczeństwa.  

 

Kolejność działań: 

- nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny  

- nauczyciel udaje się z dziećmi do szatni po uprzednim sprawdzeniu, czy szatnia jest wolna                      

- przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie 

-  dzieci przemieszczają się do ogrodu kolumną w parach                                                                       

-  nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia na terenie ogrodu 

- nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci 
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 - obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt  

 -  powrót do budynku przedszkolnego odbywa się kolumną w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są 

wszystkie dzieci 

- podczas organizowania pobytu dzieci w ogrodzie, w szatni przedszkolnej przebywa tylko jedna grupa 

 

Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności: 

- przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni                                 

-  ogród przedszkolny jest miejscem realizacji zabawy dowolnej dzieci oraz działań edukacyjnych 

 

Wykaz materiałów i dokumentów  potwierdzających:  

Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 
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VI. Procedura postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z Przedszkola 

1. Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby przez nich 

upoważnione do odbioru dziecka. Aktualizacja upoważnień odbywa się corocznie na początku roku 

szkolnego. 

 

2. Pisemne upoważnienie składa się u Dyrektora Przedszkola. Wykaz  osób upoważnionych 

przechowywany jest w szatni. Osobami upoważnionymi mogą być wyłącznie osoby dorosłe.                          

W wyjątkowej sytuacji ( choroba lub wypadek rodziców) osobą upoważnioną do odbioru dziecka, 

może być osoba, która ukończyła 16 rok życia. 

 

3. Osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem 

      potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). 

 

4. Nauczyciela przedszkola obowiązuje zakaz wydawania dziecka rodzicom, prawnym opiekunom lub 

     osobom upoważnionym, które nie gwarantują bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu (np. 

     znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających). 

 

5. Wobec zaistniałej sytuacji nauczyciel próbuje telefonicznie skontaktować się z innymi osobami, 

     które mogą odbierać dziecko i informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola lub osobę go         

     zastępującą. 

 

6. W przypadku, gdy dziecko pozostaje w przedszkolu po godz. 17.00 nauczyciel próbuje skontaktować 

      się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, wykorzystując podane przez rodziców numery 

      telefonów ( domowe, w miejscu pracy, komórkowe). 

 

7. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę go zastępującą. 

 

8. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka 

      nauczyciel wraz z woźną oddziałową lub innym pracownikiem przedszkola do godz. 19.00 oczekuje 

      z dzieckiem w przedszkolu na przyjście rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej 

      do odbioru dziecka. 
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9. W trakcie oczekiwania na rodziców nauczyciel ciągle podejmuje próby kontaktu z rodzicami i osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami, które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi. 

 

10. O godz. 19.00 nauczyciel ponownie powiadamia dyrektora przedszkola, który niezwłocznie 

      przybywa do przedszkola. 

 

11. Po przybyciu do przedszkola dyrektor udaje się do miejsca zamieszkania dziecka w celu sprawdzenia 

      obecności rodziców. 

 

12. Wobec niemożliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka 

      dyrektor przedszkola powiadamia Dzielnicowy Posterunek Policji. 

 

13. Po ustaleniu z funkcjonariuszem policji dalszego postępowania, dziecko w obecności 

      funkcjonariuszy policji oraz dyrektora przedszkola zostaje przewiezione do Rodzinnego Pogotowia 

      Opiekuńczego bądź opieka nad dzieckiem zostaje przekazana przez policję wyznaczonej osobie 

     (osoby bliskie dziecku lub nauczyciel przedszkola). 

 

14. Dyrektor przedszkola przed przekazaniem dziecka przygotowuje notatkę służbową przedstawiającą 

      dotychczasowe działania, którą potwierdza obecny przy interwencji funkcjonariusz policji. 
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VII. Procedura przebywania w przedszkolu osób postronnych  

 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola podlega kontroli i stałemu monitorowaniu. 

2. Przedszkole jest zamknięte w godzinach: 9.00 - 12.30. 

3. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola. 

4. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą,              

w szczególności prosząc o podanie personaliów, celu wizyty, nazwiska osoby z którą chce się widzieć. 

5. Osoby postronne wchodzące do przedszkola są zobowiązane do podania celu swojej wizyty 

pierwszemu spotkanemu pracownikowi przedszkola: portier, woźna, dyrektor, nauczyciel. 

6. Osoby postronne oczekują na wskazane osoby w szatni. 

7. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, 

jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do 

drzwi i je zamyka. 

8. W przypadku wyczucia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, (gdy obca osoba zachowuje 

się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie),  

pracownik natychmiast powiadamia pierwszą napotkaną osobę oraz dyrektora lub nauczyciela 

go zastępującego lub SIPowca. W przypadku stwierdzenia faktycznego zagrożenia należy 

niezwłocznie powiadomić jednostkę policji i zachowywać się zgodnie z instrukcją ppoż. 

9. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego 

wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji, każdy 

pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego 

telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola. 

10. Dopuszcza się przebywanie rodziców w budynku przedszkola:  

- podczas osobistego doprowadzania dziecka do sali, które ma problemy adaptacyjne   

- podczas oczekiwania na powrót grupy ze spaceru lub wycieczki 

- podczas oczekiwania na dziecko, które bierze udział w zajęciach dodatkowych 
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VIII. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć przedszkolnych  

 

1. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym zatwierdzonym przez Naczelnika 

wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Chorzów. 

2. Arkusz Organizacyjny Przedszkola Nr 11 i Statut Przedszkola Nr 11 ustala funkcjonowanie 

Przedszkola w godzinach od 6.00 - 17.00. 

3. Wychowankowie przyprowadzani są do przedszkola zgodnie z deklaracjami złożonymi u dyrektora 

przez rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Podstawa programowa realizowana jest w Przedszkolu w godzinach: 8.00 - 13.00, dlatego w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji minimum programowego, wychowankowie we wszystkich grupach 

wiekowych powinni być przyprowadzani do przedszkola najpóźniej na godzinę 8.00, a odbierani                        

o godz. 13.00. 

5. Od godziny 6.00 - 8.00 dzieci ze wszystkich grup wiekowych zbierają się w jednej sali - dzieci 

najmłodszych, pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur od godz. 6.00. O godzinie 8.00 wychowawcy 

poszczególnych grup wraz z dziećmi udają się do swoich sal.  

6. O godzinie 14.00 kończy pracę Grupa II, której dzieci przechodzą do Grupy III (numery od 1 do 13) 

oraz do Grupy IV (numery od 14 - 27). 

7. O godzinie 15.00 kończy pracę Grupa III i Grupa IV. Wychowawcy przeprowadzają dzieci z tych grup 

do Grupy IV, gdzie pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego do godz. 17.00, aż do momentu 

odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych. 

8. Dzieci wołane są do wyjścia przez domofon, obsługiwany przez woźną pełniącą dyżur w szatni, po 

dokonaniu rejestru godziny odebrania dziecka z przedszkola. 

9. Dzieci przekazywane są bezpośrednio rodzicom/opiekunom prawnym dziecka w szatni. Rodzice mogą 

wskazać osoby trzecie upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienie musi być 

sformułowane w formie pisemnej, z podaniem personaliów poszczególnych osób. W nagłych 

przypadkach możliwe jest jednorazowe upoważnienie telefoniczne lub ustne, przekazane osobie 

dyżurującej w szatni.  
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IX. Procedura organizacji zajęć przedszkolnych  

 

1. Realizacja zajęć w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się zgodnie z ustalonymi Ramowymi 

Rozkładami dnia, które stanowią załącznik do niniejszej procedury. 

2. Realizacja minimum programowego odbywa się we wszystkich grupach wiekowych w godzinach od 

8.00 do 13.00. 

3. Po godzinie 13.00 odbywają się zajęcia popołudniowe dla dzieci pozostających w przedszkolu zgodnie 

z deklarowanymi przez rodziców/opiekunów prawnych godzinami. Po godzinie 13.00 odbywają się 

także dodatkowe zajęcia płatne, organizowane na życzenie rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Wychowankowie pozostają w przedszkolu w czasie trwania zajęć pod opieką wychowawcy grupy, 

pracującego zgodnie z przyjętą przez Arkusz Organizacyjny organizacją pracy nauczycieli i nie wolno 

im samowolnie oddalać się poza jego teren. 

5. Nauczyciel  na każdej godzinie zajęć sprawdza listę obecności i odnotowuje nieobecności dzieci. 

6. Rodzice każdorazowo poinformowani są o planowanych zmianach w organizacji pracy przedszkola 

przez informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola. 

7. Po zakończonych zajęciach w poszczególnych salach, grupa jest zobowiązana pozostawić porządek                

- odpowiadają za to wszyscy wychowankowie oraz nauczyciel, pod opieką którego pozostają dzieci                    

w danym dniu. 

8. Każda Grupa wiekowa posiada swój Kodeks zachowania, opracowany wspólnie z dziećmi na początku 

roku szkolnego i na bieżąco aktualizowany w ciągu roku w razie potrzeby. Postanowienia Kodeksów 

Grupowych spójne są z Koncepcją Pracy Przedszkola Nr 11 i opracowanym profilem oczekiwanych 

zachowań przedszkolaka „Przedszkolak na 11!” 
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X. Procedura w razie wypadku dziecka w przedszkolu 

 

1. Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola, będący świadkiem wypadku lub poinformowany                         

o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy: w miarę możliwości udziela pierwszej 

pomocy przedlekarskiej i wzywa karetkę pogotowia sam, bądź prosi o wezwanie karetki pierwszego 

napotkanego pracownika przedszkola. 

2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku. 

3. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki, świadek wypadku lub osoba 

poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. 

Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki. 

4. Tryb udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej określony jest osobną procedurą. 

5. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu przybycia karetki lub 

innego opiekuna. 

6. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora 

przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika  o poinformowanie o zaistniałym wypadku 

dyrektora lub, w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, osobę zastępującą  dyrektora bądź 

Społecznego Inspektora Pracy. 

7. Dyrektor, zastępca lub SIPowiec niezwłocznie informują o wypadku rodziców/opiekunów prawnych  

dziecka oraz wyznaczają osobę oczekującą na karetkę pogotowia. 

8. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela 

zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący w danej grupie 

przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. Nauczyciel 

może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci. 

9. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci pod opieką pracowników obsługi na dłuższy czas niż jest to 

konieczne do przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela. 

10. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest 

podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba 

dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.  

11. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialny jest 

dyrektor, a w razie jego nieobecności zastępca lub SIPowiec. 
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12. Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników przedszkola wokół poszkodowanego w wypadku, 

tworzenia atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie 

zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki.  

13. Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku określony jest                     

w odrębnych przepisach.   

14. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności                    

i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, 

informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania 

analogicznym wypadkom.  

15. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom postronnym                         

i innym rodzicom. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor. 
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XI. Procedura korzystania z ogrodu przedszkolnego  

1. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod opieką nauczyciela lub pod opieką 

pracownika obsługi lecz tylko w przypadku gdy jest to konieczne (wyjście nauczyciela do toalety, 

wezwanie do telefonu, inny uzasadniony przypadek) 

2. Podczas zabawy dzieci przestrzegają ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa.  

3. Dzieciom nie wolno:  

- spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu 

- wchodzić na zjeżdżalnię inaczej niż po drabinkach 

- podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu 

- huśtać się zbyt wysoko 

- korzystać z karuzeli zbyt szybko 

- wyskakiwać z karuzeli 

- obsypywać się piachem 

- niszczyć sprzętu ogrodowego 

- korzystać ze sprzętu ogrodowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem 

- wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego 

- przechodzić przez ogrodzenie 

- załatwiać czynności fizjologicznych na terenie ogrodu przedszkolnego 

- zrywać ani jeść owoców znajdujących się w ogrodzie 

- wrzucać kamieni i innych rzeczy do "Oczka wodnego" 

- odchodzić z ogrodu przedszkolnego bez pożegnania z nauczycielem 

4. Domek z zabawkami ogrodowymi otwiera nauczyciel opiekujący się dziećmi w ogrodzie. 

5. Kosze z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym wyjmują wskazane przez nauczyciela dzieci   

6. Nauczyciel  rozdziela zabawki pomiędzy dzieci.  

7. Nauczyciel pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.  

8. Nauczyciel dba o to, aby dzieci po zabawie uprzątnęły zabawki i odłożyły je na wyznaczone miejsce.  

9. Nauczyciel zamyka domek na zabawki ogrodowe i odkłada klucz na wyznaczone miejsce. 

10. Nauczyciel  dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak i schodząc z niego poruszały się 

w zwartej kolumnie parami. 

11. Niedopuszczalne jest gromadzenie się wszystkich dzieci w jednej części ogrodu.  
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I. Szczegółowa Procedura postępowania na wypadek wystąpienia wszawicy 

Procedurę stosuje się od momentu zgłoszenia przez Nauczyciela bądź Rodzica/Opiekuna 

faktu zauważenia problemu 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) 

 

Cel procedury: 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed 

rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce 

 

Zakres procedury: 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności: 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco 

czystości skóry głowy własnego dziecka oraz informowania dyrektora o problemie 

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów 

dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu 

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie 

nauczycielowi, bądź dyrektorowi 

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,                             

a pracownikom higienicznych warunków pracy. 
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Opis procedury: 

1.   Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu (w tym również opieką zdrowotną                                

i w zakresie czystości i higieny) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku 

uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 

2.   Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o fakcie pojawienia się problemu wszawicy 

oraz planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń.                      

3.   Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez Nauczycieli poszczególnych grup wiekowych kontroli 

czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności (nie informuje                      

o wyniku pozostałych osób) 

3.  Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców 

dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych 

skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności 

poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje 

dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

4.  Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od 

grupy, tj. pozostawić w domu. 

5.  Nauczyciele po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych 

zabiegach higienicznych przez rodziców. 

6.  W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel  zawiadamia o tym dyrektora 

przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej                    

o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz 

udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia). 
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Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania                        

i zwalczania wszawicy u dzieci 

1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach 

preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. 

2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. 

Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia 

na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, 

grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. 

3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie. 

4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być 

stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych 

produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia 

larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale                                      

i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów. 

5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć                 

w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich 

jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym 

żelazkiem. 

6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy                     

i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich 

zauważenia. 

7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało 

kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu 

wzajemnemu zakażaniu dzieci 

8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), 

osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia 

bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia 

nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego 

wsparcia). 
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l.p data Podjęte czynności Potwierdzenie wykonania 

opisanych czynności 
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Imię i nazwisko dziecka ................................................................................ 

 

 

 

 

W związku ze stwierdzeniem problemu wszawicy u .........................................,                                                 

Dyrektor Przedszkola zwraca się z prośbą o natychmiastowe podjęcie wszelkich 

koniecznych czynności doprowadzających włosy dziecka do czystości,                                                                                                  

aby zapobiec dalszemu zakażaniu kolejnych dzieci.                                                                      

Proszę o potraktowanie tej sprawy bardzo poważnie,                                                                     

gdyż  leży to w dobrze pojętym naszym wspólnym interesie.                                                       

Do czasu całkowitego wyczyszczenia  włosów, zgodnie z wymogami higienicznego 

pobytu dzieci w przedszkolu, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola.     
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