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

Procedura dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko
przewlekle chore

• Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie MEN i S 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)
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, Poz. 1516

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 umożliwić uczęszczanie dzieci przewlekle chorych do przedszkola.

Zakres procedury:
Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności związanych z podawaniem leków dzieciom
przewlekle chorym.

Opis procedury:
1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić
dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić dyrektor.
3. Jeśli dyrektor wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać
następujących zasad:
a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia
lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz
nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru
we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz
upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów
nauczyciel podaje lek dziecku, i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków
poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania,
dawki, a druga osoba, wyznaczona przez dyrektora nadzoruje w/w czynności: obydwie osoby
zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez
złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

