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PROCEDURA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA  

WYCHOWANKÓW W PRZEDSZKOLU NR 71 

„CHATKA MAŁEGO SKRZATKA” 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zmianami); 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 z e zmianami); 

3.  Statut Przedszkola nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”. 

4. Procedura Bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”                    

ul. Kiełczowska 31-33  we Wrocławiu z dnia 01.10.2015 r. 

 

Cel procedury: 

 Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; 

 Usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków; 

 Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola. 

Dotyczy: 

 Nauczycieli 

 Rodziców 

 Wychowanków 

 Pracowników obsługi i administracji 

TELEFONY ALARMOWE 

999- POGOTOWIE  RATUNKOWE 

998- STRAŻ  POŻARNA 

997- POLICJA 

112-UNIWERSALNY  NUMER  RATUNKOWY 

W celu sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami 

przedszkola oraz całym środowiskiem przedszkolnym, a przede wszystkim zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, stosuje się następujące procedury: 

I. PRZEBYWANIE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

1) Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola podlega kontroli. 

2)  Osoby postronne wchodzące na teren przedszkola są zobowiązane do 

podania celu swojej wizyty pracownikowi przedszkola i wpisanie się do 

zeszytu wejść. 
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3) Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola przekazują je 

nauczycielowi w grupie. 

4) Dopuszcza się przebywanie rodziców w budynku przedszkola podczas 

oczekiwania na zakończenie zajęć. 

 

II. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH 

 

1) Od 6.00 do 8.30 dzieci mają prawo zbierać się w szatni przed salami zajęć 

pod nadzorem osób dorosłych: rodziców lub osób przez nich upoważnionych 

do przyprowadzania i odbierania dzieci. W tym czasie to rodzic/opiekun 

odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. 

2) Wychowankowie odbierani są w sali zajęć danej grupy przez nauczyciela 

bezpośrednio od rodziców lub nauczyciela dyżurującego w grupie. 

3) Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są pod stałą opieką 

nauczycieli. 

4) Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dzieci zaraz po zakończeniu zajęć, 

bezpośrednio od nauczyciela lub wywołując domofonem, o czym decyduje 

rodzic. 

5) Rodzice/prawni opiekunowie niemogący osobiście odebrać dziecka                          

z przedszkola zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia do 

odbioru dziecka. 

Szczegółowe zasady zawarte są w procedurze przyprowadzania                                          

i odbierania dzieci. 

 

III. ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1) Czas zajęć przedszkolnych trwa od godziny 6.00 do godziny 17.00. 

2) Wychowankowie pozostają w przedszkolu w czasie trwania zajęć,                         

nie wolno im samowolnie oddalać się poza jego teren. 

3) Nauczyciel sprawdza listę obecności, odnotowuje nieobecności dziecka                     

w dzienniku zajęć. 

4) Rodzice każdorazowo poinformowani są o planowanych zmianach                                

w organizacji pracy  przedszkola przez wychowawcę ( rodzice dostają 

przeważnie przy zmianie organizacji pracy przedszkola listy , na których 

deklarują obecność lub nieobecność dziecka w czasie zmiany organizacji)  

oraz informacje umieszczone są na tablicy ogłoszeń lub tablicach 

grupowych. 

5) Po zakończonych zajęciach grupa jest zobowiązana pozostawić porządek 

w sali; odpowiadają za to wszyscy wychowankowie. 

6) Każda grupa ma swój kodeks zachowania, z którym jej opiekun 

zapoznaje swoich wychowanków na początku września. 

IV.     BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS  ICH 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. 
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2) Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka 

na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem 

wszelkich jego działań. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za 

zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną 

odpowiedzialność dyscyplinarną. 

3) Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod 

względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również 

odpowiada nauczyciel. 

4) Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 

które są określone w odpowiednich przepisach prawa. 

5) Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  przez rodziców bądź inne osoby 

upoważnione przez rodziców.  Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko        

i wprowadzają do sali grupy. Rodzice odbierają dziecko bezpośrednio z grupy 

lub jeżeli tak uznają wołają domofonem a wtedy nauczyciel monitoruje przez 

monitor czy dziecko dotarło do rodzica. 

6) Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne 

osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie składa się u 

nauczyciela grupy i jest przechowywane w dokumentacji przedszkola). 

7) Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko                   

z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero 

wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy i zgłosił nauczycielowi odbiór 

dziecka w formie słownej.  

8) Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym 

w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, prawny opiekun, 

czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. 

9) O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi, prawnemu opiekunowi, osobie 

upoważnionej, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.                         

W sytuacji opisanej w punkcie 8, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor 

wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka  lub innymi osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka. 

10) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez 

rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo – zamieszczone są w procedurze przyprowadzania                         

i odbierania dzieci z przedszkola. Dodatkowo udostępnia się rodzicom wzór 

jednorazowego upoważnienia. 

11) Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki 

dorosłych nawet na sekundę. W trakcie prowadzenia zajęć wychowawczo-

dydaktycznych zabronione jest prowadzenie rozmów z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego przez nauczyciela. 

12) Od godziny 6.00 są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas 

atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania 

się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 

13) Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej 

samowolnie, bez  pozwolenia i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić                        

z  do drugiego budynku  przedszkola. Cały czas pobytu w przedszkolu dzieci                    

są otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. 

 



4 
 

 

 

14) Wszyscy pracownicy mają obowiązek zamykać drzwi wejściowych ,                                 

w przedszkolu jest zamontowany szyfrator. W  razie potrzeby korzystania                          

z domofonu wszyscy pracownicy mają obowiązek reagowania na jego sygnał. 

15) Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca  uwagę na zgodną                                           

i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy 

dzielenia się nimi. 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. 

16) Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.                           

W tym celu sporządza protokoły zużycia zabawek/sprzętu lub zgłasza 

konieczność dokonania niezbędnych napraw. 

17) Nauczyciel dba o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci. W tym celu 

przeprowadza pomiar wzrostu dzieci w swojej grupie i sprawdza czy siedzą 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

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 kar i nagród obowiązujących w danej grupie. 

19) Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego 

uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel musi mieć 

świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. 

20) Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września 

uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 

21) Codziennie rano konserwator  ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia 

ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia 

dzieci.  Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie                    

tego obowiązku. 

22) W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia 

nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim 

kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 

23) Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci 

wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu 

podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy 

wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

Woźna danego oddziału zobowiązana jest pomóc nauczycielowi                                                

w odprowadzeniu i przyprowadzeniu dzieci do i z ogrodu przedszkolnego. 

24) W czasie pobytu dzieci na placu zabaw lub ogrodzie przedszkolnym 

indywidualne przejście dziecka  do toalety  i z powrotem odbywa się pod opieką 

pracownika obsługi  lub innego nauczyciela. 

25) W czasie pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym musi być zamknięta  bramka 

wejściowa do ogrodu przedszkolnego ( przy parkingu  budynek A) 

26) 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. 

27) Przy przemieszczaniu się grupy np. do szatni, do sal dydaktycznych , na 

wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. 
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28) O każdym wyjściu nauczyciela z grupą poza teren przedszkola należy 

poinformować   dyrektora lub pracownika, który zostaje w przedszkolu. 

Nauczyciel dokumentuje wyjścia poza teren przedszkola wg ustalonych zasad. 

29) Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek wyjazdowych odbywa się zgodnie  

z obowiązującą  w przedszkolu „Procedurą organizacji  wycieczek spacerów”. 

Odpowiedzialność  za biorące udział w wycieczce dzieci ponoszą tylko 

pracownicy przedszkola. 

30) Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Przygotowywanie 

się do zajęć, w tym przygotowywanie potrzebnych w danym dniu pomocy 

dydaktycznych, sprzętu itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy                             

z dziećmi. Pensum nauczyciela wynosi 40 godzin w tygodniu w tym godziny 

dydaktyczne zgodnie z arkuszem organizacyjnym w danym roku szkolnym. 

31) Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy. Nie jest 

dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi fakt 

spóźnienia się do pracy  i podać jego przyczynę. 

32) Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma 

jeszcze zmiennika lub kiedy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka. W takiej 

sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.  Polecenie 

dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. Nie jest dopuszczalne 

odprowadzanie dziecka do domu przez nauczyciela ani opuszczanie z nim terenu 

przedszkola. 

33) Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy 

nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba               

z obsługi grupy.  Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do 

minimum. 

34) W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim 

nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: 

a) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;  

b) podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy 

pozostałych pracowników przedszkola); 

c) dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

rodziców/opiekunów dziecka, a w razie  gdy wypadek jest ciężki – 

powiadamia  organ prowadzący i prokuraturę. Po wypadku 

sporządzony jest protokół powypadkowy, w którym określa się 

rodzaj wypadku, przyczyny, podjęte środki zapobiegawcze, 

ustalone zalecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                      

W przedszkolu obowiązuje „Procedura postępowania 

powypadkowego dziecka” 

V. KONTAKTY Z RODZICAMI 

1) Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów 

wychowawczo- dydaktycznych z nim związanych rodzice uzgadniają z 

wychowawcą grupy, logopedą. Jeśli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich , 

udają się do dyrektora przedszkola. 

2) Do kontaktów z dyrektorem w sprawach ogólnych, dotyczących całej grupy, 

uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców: Rady Rodziców . 

3) Zebrania wychowawców grup z rodzicami odbywają się  co najmniej 3 razy                    

do roku.  
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4) Rodzice kontaktują się z nauczycielem  w czasie zebrań lub w przypadkach 

nagłych na zasadach uzgodnionych wcześniej z nauczycielem. 

5)  Określa się następujący sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 

a) Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma 

interesantów (korespondencję można kierować również drogą 

elektroniczną na adres  sekretariat.p071@wroclawskaedukacja.pl). 

b) Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych                       

z kodeksem postępowania administracyjnego. 

c) Dyrektor przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących 

sposobu załatwiania spraw. 

d) Godziny urzędowania dyrektora i wicedyrektora zamieszczone są na 

drzwiach kancelarii dyrektora budynek B i kancelarii wicedyrektora 

budynek A. 

VI.  PROWADZENIE DOKUMENTACJI  WYCHOWAWCY  GRUPY 

DOTYCZĄCEJ ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA 

1) Każdy wychowawca przed rozpoczęciem roku szkolnego sporządza wykaz osób 

upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka umieszczonych                          

w „Karcie zgłoszenia dziecka”. Przyjmuje się zasadę, że rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka są z mocy prawa upoważnieni do w/w czynności, chyba, że jeden 

z rodziców/opiekunów udokumentuje inny stan prawny np. odebranie lub 

ograniczenie praw rodzicielskich drugiemu z rodziców. 

2) Do 15 września opracowuje: 

a) Wykaz osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dzieci                           

wg przyjętego przez przedszkole wzoru; 

b) Sporadyczny, periodyczny odbiór dziecka z przedszkola przez osoby nie 

umieszczone w wykazie powinien być udokumentowany stosownym 

oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie. 

Oświadczenie to zamieszcza się w teczce wychowawcy. 

c) Procedura gromadzenia w/w dokumentacji powtarzana jest w każdym 

roku szkolnym. 

VII. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI DZIECI 

1) Rodzice/prawni opiekunowie dokonują  usprawiedliwiania nieobecności dziecka 

w przedszkolu w formie ustnej nauczycielowi w grupie.  

2) Nauczycielki mają obowiązek systematycznego zaznaczania nieobecności dzieci          

w dzienniku oraz badanie przyczyn absencji wychowanków i zapobieganie jej. 

3) Nauczyciele przyjmują i gromadzą  zaświadczenia lekarskie po zakończonej 

chorobie dziecka lub oświadczenia rodziców, że dziecko ma zakończony proces 

chorobowy w dzienniku grupy. 

4) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 30 dni 

wychowawca grupy zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 

ustalenia jej przyczyny (telefon),a rodzic do pisemnego zawiadomienia rodziców 

o przyczynach nieobecności i o terminie powrotu dziecka do przedszkola. 

5) Rodzice dzieci 5 letnich  usprawiedliwiają nieobecności  na piśmie w przypadku 

nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka 5 letniego dłuższej niż 50%                             

w miesiącu. Dyrektor przedszkola zgłasza dyrektorowi szkoły podstawowej                                 

mailto:sekretariat.p071@wroclawskaedukacja.pl
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w rejonie, który podejmuje stosowne kroki z postępowaniem egzekucyjnym 

włącznie. 

6) Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu. 

7) W uzasadnionych przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie 

trwania zajęć. 

8) Spotkanie lub kontakt z rodzicami w wyżej wymienionych sprawach może  zostać 

poświadczone w postaci sporządzonej notatki służbowej. 

VIII. POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI 

ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU 

1) W przypadku stwierdzenia, że dziecku coś dolega podczas zajęć nauczyciel 

podejmuje następujące działania: 

a) sprawdza objawy złego samopoczucia dziecka; 

b) zasięga opinii dyrektora lub wicedyrektora, którzy w razie potrzeby 

skontaktują się z rodzicami i ustalą z nimi dalsze postępowanie w sprawie 

dziecka; 

c) informację o wezwaniu rodziców umieszcza się w dzienniku grupy; 

2) Nauczyciel podejmuje decyzję, że należy wysłać chore dziecko do domu, kiedy                  

w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeżeli z 

powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jeśli 

jego stan wymaga fachowej opieki, lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie 

chorobą. 

3) Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do 

poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu upoważnia 

się: 

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest 

podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka, lub 

jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze); 

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub 

zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub 

zasycha w oku); 

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, 

płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze); 

d) system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem; 

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało 

przynajmniej dwa razy (chyba, że istnieje pewność, że wymioty nie są 

skutkiem choroby zakaźnej); 

f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia i ślina 

wycieka dziecku z ust; 

g) ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub odczuwa ból zęba, gardła, 

ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest 

nieznacznie podwyższona. 

4) Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego 

zaleceń (łącznie z podawaniem lekarstw), aż do chwili powrotu dziecka                           

do przedszkola. 

5) W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora przedszkola                            

o rodzaju choroby i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto sporządza 

informację dla rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, 

okresie kwarantanny i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń grupy. 
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6) W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą nauczyciel podejmuje następujące 

działania; 

a) zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego                                   

o rodzaju choroby przewlekłej dziecka oraz o udzielenie szczegółowych 

informacji na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń, które zakłócają 

możliwość normalnego funkcjonowania; 

b) opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając zakres 

czynności podejmowanych przez nauczyciela, mające na ceku pomóc dziecku                             

w funkcjonowaniu podczas pobytu w przedszkolu oraz formy współpracy                          

z rodzicami lub opiekunami prawnymi; 

c) dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści, metod i form 

organizacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i obejmuje                                  

go programem pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

7) Dziecko chore nie może pozostawać bez opieki. 

 

 IX. POSTĘPOWANIE 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. 

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, zastępcę dyrektora. 

7) Dyrektor, zastępca  niezwłocznie informują o wypadku rodziców albo prawnych 

opiekunów dziecka. 

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. 
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11) Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury 

odpowiedzialna jest osoba z kadry kierowniczej, która jest w chwili wypadku                

w placówce – dyrektor, wicedyrektor. 

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) Pracownik BHP i 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. Pracownik BHP sporządza notatkę                          

ze spotkania. 

15) Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku 

osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat 

wypadku udziela wyłącznie dyrektor. 

X .POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM SPRAWUJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE LUB EDUKACYJNE 

1) Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka                              

w momencie pojawienia się trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja 

dziecka, przegląd istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, 

karta informacyjna o dziecku, opinie i orzeczenia psychologiczne i medyczne). 

2) Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji 

trudności i rozwiązania problemów dziecka:       

 prowadzi rozmowy z dzieckiem; 

 wymienia spostrzeżenia z pedagogami pracującymi w danej grupie, wspólnie                    

z nimi ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od 

momentu dostrzeżenia problemu; 

 zgłasza problem dyrektorowi przedszkola ewentualnie przekazuje wniosek                              

o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

3) Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub 

edukacyjnych ich dziecka oraz zapoznaje ich z planem działań lub zakresem 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana. Rodzice 

pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych                  

lub edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy. 

4) Na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciel szczegółowo 

zapoznaje członków rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte 

działania. 

5) Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego planu działań, włącza                     

do współpracy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i prosi rodzica by 

wystąpił do PPP o opinię na temat dziecka. 

6) Rodzic ma prawo wystąpić do dyrektora przedszkola by dyrektor zaprosił do 

placówki psychologa lub pedagoga z PPP w celu obserwacji dziecka podczas 

codziennych zajęć. 

7) Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 
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XI. ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 

1) Nauczyciele poszczególnych grup opracowują plan działań artystycznych danej 

grupy oraz projekty strojów dzieci i dekoracji. 

2) W terminie 3 tygodni przed daną uroczystością nauczyciele przedstawiają                               

i omawiają plan uroczystości dyrektorowi przedszkola do akceptacji. 

3) Po zaakceptowaniu planu przez dyrektora lub wicedyrektora nauczyciele mogą 

rozpocząć systematyczne próby z dziećmi. 

4) Osoby odpowiedzialne za dekoracje dbają o ich staranne przygotowanie na jeden 

dzień przed daną uroczystością. Dekoracje i stroje ustalane i wykonywane są 

wspólnie z dziećmi. 

5) W uroczystościach ogólnoprzedszkolnych biorą udział wszyscy nauczyciele,                          

w ramach obowiązującego ich czasu pracy. 

  

XII.KORZYSTANIE Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO 

1) Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod opieką 

nauczycielki lub innej osoby dorosłej. 

2) Podczas zabawy dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa. 

3) Dzieciom nie wolno: 

a)       spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu; 

b)       obsypywać się piachem; 

c)       niszczyć sprzętu ogrodowego; 

d)        wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego; 

e)       przechodzić przez ogrodzenie; 

f)       załatwiać czynności fizjologicznych na terenie ogrodu przedszkolnego; 

g)         niszczyć zieleni. 

4) Nauczycielka opiekująca się daną grupą  rozdziela z kosza zabawki pomiędzy 

dzieci. 

5) Nauczycielka oraz pracownica obsługi pomagają korzystać dzieciom z zabawek                 

i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw; dbają, aby dzieci po zabawie 

uprzątnęły zabawki w wyznaczone miejsce. 

6) Nauczycielka dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak                             

i schodząc z niego poruszały się w zwartej kolumnie. 

7) Niedopuszczalne jest gromadzenie się w jednej części ogrodu wszystkich grup 

naraz. 

8) Nauczycielki ściągają pokrowce z piaskownic a pracownicy obsługi pełniący 

dyżur danego dnia nakrywają piaskownice zabezpieczając je . 
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XIII.POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA OBFITYCH OPADÓW ŚNIEGU, 

OBLODZENI I INNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TĄ PORA ROKU 

1) W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub oblodzeń, powodujących 

śliskość na drogach (i chodnikach) prowadzących do budynku, pracownik 

obsługi zobowiązany jest na bieżąco podejmować działania doprowadzające 

nawierzchnię do stanu bezpiecznego (tzn. odgarniać śnieg, posypywać 

powierzchnię piaskiem z solą, usuwać oblodzenia). 

2) W przypadku obfitych opadów śniegu zobowiązuje się pracownika obsługi                     

do monitorowania wysokości pokrywy śnieżnej na dachu – bez wchodzenia                      

na dach. 

3) Informację o grubości pokrywy śnieżnej pracownik obsługi przekazuje 

niezwłocznie dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola oraz pracownikowi 

BHP. Decyzję o zleceniu usunięcia nadmiaru śniegu z dachu wyspecjalizowanej 

firmie podejmuje dyrektor lub wicedyrektor. 

4) W sytuacji powstania na dachu sopli lodu i zwisów śnieżnych zagrażających 

bezpieczeństwu dyrektor lub zastępca dyrektora zawiadamia jednostkę straży 

pożarnej. 

5) Starszy intendent  jest zobowiązany do zapewnienia środków służących 

utrzymaniu dróg w stanie bezpiecznym (sól, piasek, szufle, miotły). 

6) W sytuacji silnego zalodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, 

gradobicia dyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza 

teren budynku. 

7) Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego 

informowania dyrektora, wicedyrektora  o wszelkich zaistniałych zagrożeniach 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

 XIV. POSTĘPOWANIE W RAZIE OGŁOSZENIA ALARMU POŻAROWEGO 

1) Osoba, która zauważy ogień powiadamia osoby bezpośrednio zagrożone                               

i dyrektora przedszkola. 

2) Dyrektor podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji. 

3) Ewakuację ogłasza dyrektor (w razie jego nieobecności wicedyrektor lub 

inspektor BHP) zgodnie z procedurą w tym zakresie.  

XV. DIAGNOZOWANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA 

1. Procedura Monitorowania rozwoju dziecka 

Zadanie Cel Termin Osoba 

odpowiedzialna 

1. Obserwacja 

wstępna 

przeprowadzona za 

pomocą wybranych 

lub samodzielnie 

opracowanych 

przez radę 

pedagogiczną 

narzędzi 

-obserwacja dziecka i jego 

środowiska rodzinnego, 

wrzesień 

  

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-opracowanie indywidualnych 

kierunków pracy na terenie 

przedszkola oraz domu 

rodzinnego, 

wrzesień/ 

październik 

nauczycielki 

oddziałów 
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diagnostycznych. 

  

  

-zapoznanie rodziców z 

wynikami diagnozy 

listopad 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

–udzielenie wskazówek i zaleceń 

do pracy w domu. 

listopad nauczycielki 

oddziałów 

  

-monitoring efektów pracy 

nauczyciela oraz postępów w 

rozwoju dziecka. 

cały rok 

szkolny 

nauczycielki 

oddziałów 

dyrektor/wicedyrektor 

2. Przeprowadzenie 

diagnozy 

cząstkowej -

sprawdzenie 

poziomu osiągnięć 

dziecka młodszego 

i pięciolatków na 

zakończenie 

semestru. 

-sprawdzenie trafności diagnozy 

wstępnej, 

styczeń/luty 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-ukierunkowanie pracy 

indywidualnej, 

styczeń/luty 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-wprowadzenie ewentualnych 

korekt sposobów pracy oraz 

stosowanych metod w 

oddziaływaniu na dziecko. 

styczeń/luty 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

3. Przeprowadzenie 

diagnozy końcowej 

-sprawdzenie 

gotowości szkolnej 

pięciolatków 

-opracowanie wyników diagnozy 

końcowej, 

kwiecień nauczycielki 

oddziałów 

  

-porównanie wyników 

uzyskanych podczas diagnoz, 

kwiecień nauczycielki 

oddziałów 

  

-przekazanie wyników diagnozy 

rodzicom. 

Do końca 

kwietnia 

nauczycielki 

oddziałów 

  

  

II zasady informowania rodziców na temat diagnozy dziecka 

Zadanie Cel Termin Osoba 

odpowiedzialna 

1.Zebranie dla 

rodziców – 

organizacja pracy w 

ciągu roku 

szkolnego 

-omówienie celu diagnozy i 

obserwowanych obszarów 

rozwojowych, 

wrzesień 

  

  

nauczycielki 

oddziałów 
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-zaprezentowanie narzędzi 

diagnostycznych 

wrzesień 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

2. Zebranie 

grupowe po 

przeprowadzeniu 

diagnozy wstępnej 

-sprawozdanie dotyczące obserwacji 

dzieci i wnioski 

listopad 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-zapoznanie rodziców z kierunkami 

pracy w przedszkolu, 

-udzielenie wskazówek i zaleceń do 

pracy w domu 

listopad 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-rozmowy indywidualne z rodzicami 

dzieci, które powinny zostać poddane 

dodatkowym działaniom 

wspomagającym rozwój 

listopad 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

3.Opracowanie 

indywidualnych 

programów 

wspomagających 

rozwój dziecka 

-kontakty indywidualne z rodzicami cały rok 

szkolny 

nauczycielki 

oddziałów 

  

-zapoznanie rodziców z programami 

(propozycja kierunków dalszych 

działań) 

październik nauczycielki 

oddziałów 

  

-udzielenie wskazówek do pracy w 

domu, 

  

październik nauczycielki 

oddziałów 

  

-uzyskanie zgody rodzica na realizację 

programu 

  

październik nauczycielki 

oddziałów 

  

4.Systematyczne 

przekazywanie 

informacji zwrotnej 

o działaniach 

nauczyciel – 

dziecko i rodzic – 

dziecko 

-stała współpraca z rodzicami dziecka 

w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo-dydaktycznych 

cały rok 

szkolny 

nauczycielki 

oddziałów 

  

5.Zebranie grupowe 

po przeprowadzeniu 

diagnozy końcowej 

-omówienie wyników diagnozy 

końcowej, 

  

kwiecień/maj nauczycielki 

oddziałów 

  

-porównanie wyników uzyskanych 

podczas diagnoz 

  

kwiecień/maj nauczycielki 

oddziałów 
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-rozmowy z zainteresowanymi 

rodzicami – indywidualne omówienie 

arkusza obserwacji rozwoju dziecka. 

kwiecień/maj 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

-przekazanie pisemnej opinii 

nauczyciela o poziomie gotowości 

szkolnej dziecka 

Do końca 

kwietnia 

  

nauczycielki 

oddziałów 

  

  

XVI. SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZOWANYCH 

WYCIECZEK I SPACERÓW 

1)       1.Wycieczki przedszkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym 

prawem oraz „Procedura organizacji wycieczek i spacerów” organizowanych przez 

Przedszkole. 

2)       Wychowawcy grup zgłaszają chęć organizacji wycieczek do 15 września danego 

roku szkolnego i zapisują je w Kalendarzu imprez przedszkola. Wyjątkowo w roku 

wprowadzenia procedury do 10 października. 

3)       Plany wycieczek zatwierdza dyrektor przedszkola. 

 

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZKI AUTOKAROWEJ: 

1)       Pojazd przewożący grupę dzieci do lat 18, musi być wyposażony  w tablicę 

informacyjną "Przewóz dzieci" . 

2)       Kierowca jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania                              

i wysiadania dzieci. 

3)       Kierowca  musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę 

pierwszej pomocy i gaśnicę. 

4)       Kierowca musi być w stanie trzeźwym, wypoczęty i w dobrej formie 

psychofizycznej, może jechać maksymalnie 4 godziny, w rytmie 4 godziny jazdy- 

godzina odpoczynku. 

5)       Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy 

na dwa lub więcej pojazdów bez odpowiedniej opieki. 

6)       Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w 

pojeździe. Wskazanym byłoby pozostawienie dwóch miejsc wolnych na wypadek, gdyby 

ktoś zasłabł i należało go położyć. 

7)       Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach przednich i tylnych oraz w 

środkowej części autobusu. Drzwi w czasie jazdy nie mogą być zamknięte na klucz. 
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8)       Wychowankowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż 

siedzą przy opiekunach. 

9)       Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po 

autokarze, siedzieć przodem do oparcia, spożywać posiłków). 

10)   Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku lub na półkach. 

11)   Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników tak, aby nie wylały się. 

12)   Kierownik wycieczki powinien dysponować  apteczką pierwszej pomocy. 

13)   Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy 

organizować  tylko na teren parkingów do tego celu przeznaczonych. 

14)   W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 

15)   Po każdej przerwie opiekun sprawdza stan liczebny grupy. 

16)   Opiekunowie wycieczki dbają o  ład i porządek w autokarze( zasady czystości 

ustalone z kierowcą). 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH. 

1)       Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być 

poinformowany o harmonogramie wycieczki, adresie /miejscu/ pobytu docelowego, aby 

w razie zgubienia się potrafił określić miejsce zbiórki ( informacja dostosowana do 

wieku i możliwości dzieci). 

2)       W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie 

powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował 

nią, a drugi idąc na końcu zamykał nią. 

3)       Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z wychowanków 

pozostał za nim. 

4)       Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach kontakt wzrokowego, aby 

zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 

5)       Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać 

się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

6)       Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, 

należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa 

przekroczyła jezdnię razem. 

7)       W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by 

wszyscy uczestnicy wycieczki: 

a)       znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części(tramwaj, autobus); 
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b)       znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać; 

c)       znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania; 

d)       posiadali ważne bilety na przejazd. 

 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK PIESZYCH 

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań                 

i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania                                   

i umiejętności specjalistycznych. 

1)       Przy wyjściu dzieci poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości 

powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 10 dzieci. 

2)       W miejscowości  należy poruszać się po chodnikach  dla pieszych, a w razie ich 

braku z pobocza. Poza miejscowością - lewą stroną pojedynczo, ustępując 

nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miejscowością można chodzić wyłącznie po 

drogach o bardzo małym ruchu. 

3)       Kolumna wycieczki w wieku do 10 lat może poruszać się tylko dwójkami lewą 

stroną jezdni. 

4)       Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina 

dzieciom umowy dotyczące zasad bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu                       

a przed wyruszeniem z przedszkola w teren uczestnicy powinni być poinformowani                         

o zasadach poruszania się po drogach i po lesie. 

5)       Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc 

chodnikiem od strony ulicy. 

6)       Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci 

przechodzą sprawnie parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni. 

7)       Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy 

odblaskowe. 

XVII. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO 

1)       Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

2)       Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi 

zajęciami. 

3)       Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywana ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach. 

4)       Niedopuszczalne jest wydawanie dzieciom sprzętu, którego użycie może stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia lub życia. 
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5)       Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 

6)       Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7)       Nauczyciele informują wychowanków o zasadach bezpieczeństwa na zajęciach 

oraz korzystania ze sprzętu sportowego podczas każdych zajęć z wykorzystaniem 

sprzętu sportowego. 

XIX. SPOSÓB PREZENTACJI 

1)       Zapoznanie rodziców na zebraniach 

2)       Umieszczenie na gazetce informacyjnej. 

3)  Zamieszczenie na stronie internetowej 

XIX. EWALUACJA ROZWIĄZAŃ PROCEDURALNYCH 

1)       Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur. 

Wrocław, 01.10.2015 r. 
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