
 

 

 

 

 

 
PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

W oddziałach przedszkolnych  

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 

IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO 

W POZNANIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp 

 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy 

każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

przebywającego w szkole i podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły.  

 

Cel 

 Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci Oddziału Przedszkolnego Szkoły nr 59 w 

Poznaniu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego 

opieką placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i 

pozostały personel  oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować 

zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia 

niniejszego dokumentu. 

 

Przyprowadzanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego 

 Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

 

 

1. Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

w aspekcie materialno-prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące 

władzy rodzicielskiej, pod którą dziecko pozostaje aż do pełnoletniości. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie, bądź upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów  osoba 

zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. 

3.  Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi. 

4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

5. Rodzic proszący dziecko na chwilę rozmowy do szatni w czasie jego pobytu w Szkole 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu, na czas rozmowy z dzieckiem bierze pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo do chwili przekazania go nauczycielowi do Sali i zamknięcia drzwi dla bezpieczeństwa 

dziecka i innych dzieci. 

6. Ze względów organizacyjnych, zapewnienia terminowego przygotowania i wydania posiłków 

oraz zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy w przedszkolu rodzice zobowiązani są 

przyprowadzić dziecko najpóźniej do godz. 8:00. 

7. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W 

przeciwnym wypadku żaden pracownik Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu nie może ponosić 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

8. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie. 

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

czyste. 

10. 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 nie przyjąć chorego dziecka. 

11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie 



dołączając zaświadczenie poświadczone przez lekarza specjalistę (tylko wtedy będą przestrzegane). 

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

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

 

 

 

Odbieranie dziecka z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 

 Podstawowej nr 59 w Poznaniu 

 

1. Dziecko odbierane jest ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu  przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Wydanie dziecka innym osobom pełnoletnim, może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia, podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych: imię, nazwisko PESEL i 

numer dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia, rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub 

dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu . 

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

szkoły z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a 

dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w 

celu ustalenie dalszego postępowania. 

4. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do szkoły przed rozpoczęciem edukacji 

wypełniają druk upoważnienia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na 

wzorach obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

5. Upoważnienie obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do szkoły i może zostać w 

każdej chwili odwołane lub zmienione wyłącznie w formie pisemnej i złożone u dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

6.  Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły. 

Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z 

podaniem danych osobowych: imię, nazwisko  PESEL i numer dowodu osobistego. Wydanie dziecka 

nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego. 

7. Na telefoniczną prośbę rodzica / opiekuna dziecko może być wydane tylko w przypadku 

telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika szkoły i potwierdzającego 

wcześniejszą informację.  

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone aktualnym orzeczeniem sądowym. 

9. Ustalenia zawarte w postanowieniu sądu, dotyczące szczegółów odbierania dziecka przez 

rodziców (podział na dni, godziny itp.) są bezwzględnie przestrzegane. 

10.  W przypadku, gdy rodzice utrudniają, nie mogą lub nie chcą realizować polubownie decyzji 

sądu w sprawie odbioru dziecka ze szkoły, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia POLICJĘ. 

11.  Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali. 

12. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym/ placu zabaw, nauczyciel wymaga od 

rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki 

mającej je pod opieką. 

13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną 

w oświadczeniu. 

14. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 



zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku obowiązuje : 

 

Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z Oddziału 

Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu odbiera rodzic lub 

upoważniona osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

Nauczyciel: 

1. Powiadamia Dyrektora szkoły. 

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, 

bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

3. W przypadku, gdy zawiadomiony rodzic/opiekun odmówi odebrania dziecka z przedszkola lub 

w przypadku przedłużającej się ich nieobecności  (po godz.17:3o) opiekę nad dzieckiem przejmuje 

nauczyciel pracujący do godz.17:3o. Rodzic zostaje poinformowany o dalszym działaniu –

poinformowanie Policji. 

4. Nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły i po konsultacji z najbliższą jednostką POLICJI  

może podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. 

5. Po rozeznaniu przez POLICJĘ sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzic /rodzice 

/opiekunowie przebywają w domu, dyrektor może: 

a) podjąć decyzję ,że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, dziecko 

zostaje pod ich opieką; 

b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z POLICJĄ podejmuje decyzję dotyczącą dalszego 

postępowania w danej sytuacji; 

6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań 

interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi szkoły. W najbliższym możliwym terminie odbywa się 

rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania 

regulaminu szkoły. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny) lub upoważniona osoba 

odbierająca dziecko z przedszkola - znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to 

wychowawca powinien wspólnie z psychologiem/pedagogiem rozpoznać sytuację domową i rodzinną 

dziecka i podjąć adekwatne działania - powiadomić o dyrektora i policje, MOPR, ewentualnie Sąd 

Rodzinny. 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zabaw na  boisku szkolnym, 

placu zabaw, spacerów i organizowania wycieczek poza teren szkoły (dotyczy 

oddziału przedszkolnego). 

 

1. Nauczyciel  dba o przestrzeganie regulaminu przebywania na placu zabaw – umieszczonego 

przy wejściu na plac zabaw. Sprawdza obecność przed wyjściem na plac zabaw i po powrocie do sali. 

Spacery 



1. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel w zeszycie spacerów odnotowuje dzień, miejsce i 

godzinę wyjścia i powrotu. 

2. Nauczyciel przestrzega zasady jeden opiekun na 15 dzieci. 

3. Nauczyciel i opiekun idzie zawsze od strony ulicy, jedna osoba z przodu grupy, druga z tyłu. 

4. Trasa spaceru dostosowana jest do możliwości dzieci. 

5. Nauczyciel sprawdza stan grupy przed wyjściem i po powrocie ze spaceru. 

Wycieczki: 

1. W przypadku organizowania wycieczki, dyrektor spośród nauczycieli biorących udział w 

wycieczce wybiera kierownika wycieczki. 

2. Kierownik wycieczki ma obowiązek zebrać pisemną zgodę rodziców na udział dzieci w 

wycieczce (rodzic ma obowiązek powiadomić nauczyciela o przeciwskazaniach zdrowotnych na udział 

w wycieczce, jeśli występują). 

3. Kierownik sporządza program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów i umieszcza 

to w Karcie wycieczki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej 1 dzień przed wycieczką. 

4. Należy zapoznać opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki. 

5. Pod opieką jednego opiekuna znajduje się nie więcej niż 15 dzieci. 

6. Wycieczkę należy dostosować do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. 

7. Na wycieczkę należy zabrać kompletną apteczkę. 

8. Opiekunowie grup są także odpowiedzialni za organizację i przebieg wycieczki. 

9. Opiekunowie znają program i przestrzegają regulaminu wycieczki. 

10. Opiekunowie monitują stan grupy, zwłaszcza przed wyjazdem, w dogodnych momentach 

trwania wycieczki, bezpośrednio przed powrotem, a także po powrocie do przedszkola. 

11. Opiekunowie przestrzegają zasady nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy. 

12. Należy przestrzegać zasady wysiadania dzieci tylko na parkingach. 

 

 

Procedura postępowania, gdy na terenie szkoły zdarzył się nieszczęśliwy 

wypadek. 

 

Nauczyciel: 

1. Zapewnia dziecku opiekę i udziela mu doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2. Powiadamia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku. 

3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa lekarza. 

4. Sporządza notatkę służbową z zdarzenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach powiadamia inspektora BHP. 

6. W przypadku zatrucia zawiadomić państwowego inspektora sanitarnego. 



 

Procedura postępowania, gdy do Oddziału Przedszkolnego  

Szkoły Podstawowej na 59 uczęszcza dziecko przewlekle chore. 

1. Leki w szkole mogą być podawane w szczególnych przypadkach, aby umożliwić dziecku 

przewlekle choremu udział w edukacji przedszkolnej. 

2. Zgodę na podawanie leku musi wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu 

postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole. 

3. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku przewlekle choremu leku należy 

przestrzegać zasad:      

- rodzice/ prawni opiekunowie winni przedstawić pisemne zaświadczenie lekarza o chorobie dziecka i 

uzasadnionej konieczności podawania dziecku leku na terenie szkoły, sposobie i okresie jego podawania 

- wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienie do kontroli cukru we krwi u 

dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych u dzieci chorych na astmę 

- powiadomić dyrektora szkoły i przedłożyć dokumentację medyczną i upoważnienia 

rodziców/prawnych opiekunów 

- na podstawie posiadanej dokumentacji w/w dyrektor wyznacza z pośród personelu szkoły drugą 

osobę. Jedna osoba podaje lek, zaś druga odnotowuje ten fakt w rejestrze leków i nadzoruje podawanie 

leku. 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w oddziale przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 59 w Poznaniu choroby zakaźnej, wszawicy 

 

  I Choroba zakaźna 

 1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o chorobie zakaźnej u dziecka.  

2) Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w 

szkołe. 

 3) Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi. Fakt 

wykonania odnotować w zeszycie dezynfekcji. 

 4) Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.  

5) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej szkoła ma prawo żądać od rodzica, a rodzice 

są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.  

II Wszawica  

1) Szkoła bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o wystąpieniu wszawicy.  

2) Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na 

rodzicach/prawnych opiekunach 


