
                                              Zarządzenie Nr    10  / 2020  

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Czeladzi  

im. Baśniowej Krainy  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie: Wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym 

Nr 9     w Czeladzi  

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur 

  

• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (U. 2020 poz. 910) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60) 

• Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72; 

• Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33; 

• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 13 maja 1983 r.( 969) 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U z 2020, 

poz. 2018) 

• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach( Dz.U.2020.poz.1386).. 

SPIS TREŚCI 

  

Lp. Tytuł 
 Cele, zakres procedur 
 Telefony alarmowe 

 I.   Procedura komunikowania się w przypadku zagrożenia w 

przedszkolu 

 II.  Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia po godzinach 

pracy przedszkola. 
 III.  Procedura przebywania w budynku przedszkola  
 IV. Procedura kontaktów z rodzicami  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/6/69
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/6/69
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/6/69


 V.  Procedura postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości 

zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu  
 VI.  Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 VII. Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym 

trudności wychowawcze lub edukacyjne  
 VIII. Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego 
 IX. Procedura korzystania z ogrodu przedszkolnego  
 X. Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego  

 XI. Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów 

śniegu, oblodzeń i innych zagrożeń związanych z porą roku 
 XII. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.  

 XIII. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku 

wybuchowego  

 XIV. Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia 

eksplozją 
 XV.  Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego  
 XVI. Procedura awaryjna w przypadku zagrożenia pożarowego 

 XVII.  Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub 

złodzieja na terenie placówki 

 XVIII. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w 

bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola 

 XIX.   Procedura  postępowania  w  przypadku  otrzymania  przesyłki 

niewiadomego  pochodzenia 

 XX. Procedura  postępowania  w  przypadku  sygnałów 

wskazujących  na  zaniedbywanie  dziecka 

 
XXI. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z 

przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków 

 XXII. Procedura  przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z 

przedszkola 
 XXIII.  Procedura „Niebieska Karta”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


