PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W NIEPUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU „ZAKĄTEK MALUCHA” W BRZEŹNICY

Procedura dotyczy monitorowania osób wchodzących
i opuszczających teren przedszkola:

Definicja przedmiotu procedury:
Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego
rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez
oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka
w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także
zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

Cel główny Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym
Przedszkolu „Zakątek Malucha „ w Brzeźnicy znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych
oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są
zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

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

Dokonywanie zmian w procedurach
1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zapewniamy bezpieczeństwo, zgodnie
z następującymi procedurami:

Cel procedury
Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom placówki.

Zakres procedury
Doskonalenie działania w sytuacji pojawienia się osób z zewnątrz.

Opis procedury

1.Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
2. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad
tą osobą,
w szczególności prosi o:
− podanie celu wizyty,
− nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
− prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby.

3. 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.
2. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub
zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast woła drugiego
pracownika i powiadamia dyrektora/ wicedyrektora , a w przypadku ich nieobecności
pracownika wykonującego czynności administracyjne w przedszkolu, który powiadamia
Policję.

