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

Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu,
oblodzeń i innych zagrożeń związanych z porą roku

Podstawa prawna:

o

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. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

o

Statut przedszkola.

o

Regulamin pracy przedszkola.

o

Koncepcja pracy

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:

1. Cel procedury
Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom oraz wszystkim osobom
przychodzącym lub wychodzącym z przedszkola.
2. Zakres stosowania
Procedura dotyczy zachowania się w przypadku obfitych opadów śniegu lub oblodzenia przed
placówką.
3. Opis procedury
1. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub oblodzeń, powodujących
śliskość na drogach (i chodnikach) prowadzących do budynku, pracownik do prac
ciężkich lub pracownik gospodarczy zobowiązani są na bieżąco podejmować działania
doprowadzające nawierzchnię do stanu bezpiecznego (tzn. odgarniać śnieg, posypywać
powierzchnię piaskiem z solą, usuwać oblodzenia).
2. W sytuacji powstania na dachu sopli lodu i zwisów śnieżnych zagrażających
bezpieczeństwu dyrektor podejmuje działania zapewniające bezpieczne wchodzenie

i wychodzenia z przedszkola. Dyrektor może w takiej sytuacji powiadomić Straż
pożarną o w/w niebezpieczeństwie.
3. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia środków służących utrzymaniu dróg
w stanie bezpiecznym (sól, piasek, szufle, miotły).
4. W sytuacji silnego zalodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, gradobicia
dyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza teren budynku.

