Załącznik nr 1

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA ORAZ POBYTU DZIECI
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM MISIA USZATKA W IGOŁOMI

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.).
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126,
poz. 1384 z późn. zm.).
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, z 2002
r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.).
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 Statut przedszkola.

Cel procedury
Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrony zdrowia dziecka
w przedszkolu.

Zakres procedury
Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności w trakcie pobytu wychowanka w przedszkolu oraz
w czasie jego przyprowadzania i odbierania.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): są informowani o konieczności wcześniejszego odebrania
dziecka z przedszkola w przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka
itp.), niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.
2. Nauczyciele: mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności
udzielenia wychowankom pierwszej pomocy, muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za

życie i zdrowie powierzonych swojej opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków
powinna być najważniejsza we wszelkich działaniach.
3. Pracownicy przedszkola: są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami
w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy i do ich
przestrzegania.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie funkcjonującego
systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia.

Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: ……….
4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: ……….

Opis procedury
I. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
1. Dziecko powinno być przyprowadzanie i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub inną osobę upoważnioną przez nich na piśmie, która zapewnia pełne
bezpieczeństwo.
a) rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione wprowadzają dziecko do przedszkola
osobiście,
b) przy odbiorze dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie nauczyciela,

c) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy
stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, iż nie jest on w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa,
d) nauczyciel lub pracownicy przedszkola mają prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko
z przedszkola, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem,
e) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej
sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych mu w celu
nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka,
f) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe,
g) upoważnienie do odbioru prze osoby inne niż rodzice (prawni opiekunowie) obowiązuje przez
cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola (rok szkolny),
h) dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za
godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny
ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz
zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców,
i) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu
pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedna
godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

II. Zdrowie
1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem chorobowym NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,
z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne,
inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
5. Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości lub chorób zakaźnych
dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych
zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego
zagrożenie

dla
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samego

dziecka

oraz
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w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból
ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne)
NAUCZYCIEL MA OBOWIAZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego
oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIEC JEST
ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem
konieczności konsultacji lekarskiej.
9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje
wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi
przez rodziców do odbioru dziecka.
10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązania do zastosowania Procedury postępowania
w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych
z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania
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o zaistniałym zdarzeniu.
11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,
a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
zakończenie leczenia.
12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych
z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci
zastrzyków, maści i żelu.
14. Przyprowadzenia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na
udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie
z obowiązującym prawem, niespełna życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach
i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach

i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części
grupy w sali).
15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie
pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

