
 Publiczne Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 739 749; e-mail: p2swiebodzice@interia.pl 

 

1 
 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 
I. Przyprowadzanie dzieci 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani 

wprowadzić dziecko do sali. 

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło 

do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie 

przechodzenia z szatni do sali.  

5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed 

wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. 

Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono 

zdrowe. 

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że 

może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub 

chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 lub w dowolnym czasie, po 

uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka. 

II. Odbieranie dzieci 

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe 

przez nich upoważnione. 

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w 

przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez 

rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 ). 

3. W grupach między oddziałowych porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się 

dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej 

grupy wiekowej. 

4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych 

osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. 

5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i 

dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów 

prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. 

7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, 

jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów 

prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. 

8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie. 

9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.  

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być 

poświadczone orzeczeniem sądowym. 
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12. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną 

w upoważnieniu.  

13. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od 

nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę 

nad dziećmi. 

14. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są 

zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. 

15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i 

na żądanie nauczycielki okazać go. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw. 

17. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po odebraniu 

dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo 

dziecka. 

18. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów. 

19. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni 

rodzice oraz nauczyciel.  

20. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej 

aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie. 

21. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i 

odbierania dzieci. 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po 

dziecko osoby niemogącej sprawować opieki 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00 /budynek A/ lub 16.30 

/budynek B/. 

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola 

– sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o 

zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.  

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest 

zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej 

sytuacji.  

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie 

można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru 

dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu 

nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:  

a) powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z 

umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym, 

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, 

który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno 

się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w 

pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja. 

IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola 

odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub gdy osoba ta 

zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel 

wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.  



 Publiczne Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 739 749; e-mail: p2swiebodzice@interia.pl 

 

3 
 

2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie 

dziecka od rodzica/opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub zachowującego się agresywnie. 

3. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność 

rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po 

konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach. 

4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w 

domu) dyrektor może: 

a) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej 

sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki 

interwencyjnej). 

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z 

przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub zachowującego 

się agresywnie to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli 

zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu 

dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny. 

7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych 

procedurach. 

8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna prawnego w stanie 

nietrzeźwości, środków odurzających, zachowujących się agresywnie powtórzy się, dyrektor 

powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu 

rejonowego. 

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców 

rozwiedzionych lub żyjących w separacji 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile 

postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez 

rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. 

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru 

nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę 

nad dzieckiem. 

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub 

dyrektor powiadamia policję. 
 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

Oświadczenie  

 

Do odbioru z przedszkola dziecka...................................................................................................... 

upoważniam/y następujące osoby:                                 /imię i nazwisko/ 

 

1. ................................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,  nr dowodu osobistego, nr telefonu/ 

 

2. ............................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu/ 

 

3. .............................................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ,nr dowodu osobistego, nr telefonu/ 

 

4. ................................................................................................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ,nr dowodu osobistego, nr telefonu/ 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego 

odbioru przez  wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Świebodzice, dnia .................          .................................         …………………………. 

 /podpis matki/                         /podpis ojca/ 
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Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec 

którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 209 poz. 1245), 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze 

zm.). 

Cel procedury 

Procedura ma zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji 

stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub 

które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.  

 

Zakres procedury 

Procedura określa odpowiedzialność przedszkola jako instytucji oraz sposoby reagowania 

i zakres podejmowanych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji 

zagrożenia życia dziecka. 

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): w przypadku podejrzenia stosowania w rodzinie 

przemocy wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, 

zwane dalej działaniami, przeprowadza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Nauczyciele: na nauczycielach przedszkoli publicznych i niepublicznych pracujących 

z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki 

zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie. 

3. Dyrektor: jest zobowiązany do udzielenia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie, kompleksowej pomocy, mającej na celu poprawę 

sytuacji. Zapewnia dzieciom i pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno 

pod względem fizycznym, jak i psychicznym.  
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Sposób prezentacji procedur 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.  

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.  

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 03.01.2014 

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: 

 

Opis procedury 

I.  Zadania i rola placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów  

1. W sytuacjach drastycznych, jak przemoc wobec dziecka, wykorzystanie seksualne, 

rażące naruszenie prawa, zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, prawo nie pozwala na 

dowolność i zdanie się na własne odczucia. Stosowne przepisy stanowią o tzw. 

społecznym bądź prawnym obowiązku powiadomienia. Każdy, komu znane jest 

zdarzenie zagrażające dobru dziecka lub działanie rodziców na jego szkodę, jest 

zobowiązany powiadomić o tym sąd.  

2. Obowiązek ten spoczywa w szczególności na urzędach administracji publicznej, takich 

jak urzędy stanu cywilnego, sąd, policja, placówki oświatowe, szkoły, urzędy 

państwowe i samorządowe, prokuratura, opiekunowie społeczni, placówki i instytucje 

zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, które otrzymały taką informację w związku 

ze swoją działalnością. 

3. Na pracownikach instytucji publicznych i niepublicznych pracujących z dziećmi 

spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia dziecka 

bądź zagrożenia innych ze strony dzieci. 

4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych, podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków 

rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę 

będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego 

z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
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w rodzinie, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie. 

5. Wzór formularza „Niebieska Karta – A” stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia.  

6. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” 

z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, ze względu na stan jej zdrowia lub zagrożenie jej życia lub 

zdrowia wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po 

nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny 

uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, jest niemożliwe, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje 

bez udziału tej osoby.  

7. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie. 

8. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi 

i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.  

9. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności 

podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej działaniami, 

przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 

10. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem 

dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu 

art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zwanej dalej osobą 

najbliższą.  

11. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte 

przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności 

psychologa.  

12. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz 

„Niebieska Karta – B”. 

13. Wzór formularza „Niebieska Karta – B” stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia.  

14. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi 

prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania 

przemocy w rodzinie.  
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15. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  

16. Przekazanie oryginału wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu siedmiu dni od dnia wszczęcia procedury. Jeśli formularz ma zostać 

przekazany na określony adres pocztą, niezbędne jest potwierdzenie odbioru. 

17. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się 

u wszczynającego procedurę.  

18. W ramach procedury przedstawiciel oświaty: 

 

a) podejmuje działania, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. udziela 

kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym 

o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań 

mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

b) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, 

c) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy 

w rodzinie oraz informuje je o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii 

i wzięcia udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

d) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci, 

e) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym 

o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie 

specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

19. Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko jest 

krzywdzone. Jeśli jednak objawy się powtarzają bądź kilka występuje jednocześnie, 

możliwe, że mamy do czynienia z przemocą. 
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II. Podstawowe informacje dla nauczyciela: jak rozpoznać, czy dziecko 

w rodzinie jest krzywdzone 

 

1. Krzywdzenie psychiczne: upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, 

wyszydzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego 

jego możliwości, zastraszanie, grożenie dziecku. Dziecko doznające takiej przemocy 

zachowuje się nieadekwatnie do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia (niedojadanie, 

nadmierne objadanie się, wymioty), okalecza się, ma problemy ze snem i koszmary, 

odczuwa strach przed zaśnięciem. 

2. Wykorzystywanie seksualne: dziecko wykorzystywane seksualnie jest nadmiernie 

rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie 

osoby dorosłej wskazujące na to, że ta próbowała je uwieść. Dziecko takie jest 

przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się 

agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się 

w towarzystwie innych. Ma także problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe 

intymnych części ciała, a także głowy i brzucha. Zdradza trudności np. z siedzeniem, 

chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, ma częste infekcje dróg moczowo-płciowych, 

widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach oraz otarcia, 

zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym 

jest również zbytnia erotyzacja dziecka oraz odgrywana przemoc seksualna, np. na 

lalkach, zabawkach. 

3. Zaniedbania bytowe, wychowawcze: zauważalne objawy u dziecka to 

w szczególności bardzo niska higiena osobista (dziecko jest brudne, cuchnie, ma brudne 

paznokcie i ubranie, widać ślady licznych ukąszeń, świerzb). Dziecko takie jest głodne, 

często choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby 

dziecka. Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym: 

 

a) fizyczne: niski wzrost, małogłowie, dziecko jest zaniedbane i brudne, 

b) rozwojowe: opóźniony rozwój mowy, ograniczony zakres uwagi, niedojrzałość 

społeczno-emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia się, 

c) zachowanie: nadmierna pobudliwość, agresja, impulsywność, zaburzenia 

nerwicowe. 

Świebodzice, 03.01.2014 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola  

uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

W przypadku powstania podejrzenia, że dziecko jest zaniedbywane w domu: 

1. Wychowawca grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie przeprowadza z nim 

rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (a w szczególności, czy rodzice zajmują 

się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak 

często, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do dziecka zwracają, 

czy spędzają z nim wolny czas). 

2. Po rozmowie z dzieckiem po wzięciu pod uwagę własnych obserwacji i uzyskanych już 

wcześniej informacji (np. od rodziców innych przedszkolaków, nauczycieli) wychowawca 

grupy podejmuje działania, których celem jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń 

sporządza notatkę. 

3. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora przedszkola, przekazując 

mu swoją notatkę. 

4. Wychowawca grupy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka celem 

umówienia spotkania w przedszkolu. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca grupy, 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektor przedszkola. Podczas spotkania podjęta 

zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania dziecka. Jeżeli jest 

nią zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania ustalają zasady 

postępowania z dzieckiem i sposoby udzielenia pomocy zarówno jemu, jak i jego 

rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do ośrodka pomocy 

społecznej w celu objęcia dziecka pomocą (np. dożywianiem). 

5. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania dziecka jest demoralizacja (alkoholizm, 

narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor 

przedszkola informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny. 

 

Świebodzice, 03.01.2014 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

WZÓR 

 

NIEBIESKA KARTA - A
1)

 

 

 ………………………... 

 (miejscowość, data) 

…………………………………………………… 

 (pieczęć podmiotu, o którym mowa 

 w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 wypełniającego formularz "Niebieska Karta - A") 

 

I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W 

RODZINIE 

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

2. Imiona rodziców: …………………........................................................................ 

3. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

4. Aktualny adres pobytu: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

1. Zgłaszający: 

osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Zgłaszający: 

inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………... 

2) miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ...................... województwo: ................ 

ulica: .................................. numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

 

III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….. 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

3. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie: 

……………………………………………………………………………………. 

 

IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, 

ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 



Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci 

Stosowała przemoc fizyczną, w tym: TAK NIE 
wobec 
kogo* 

TAK NIE 
wobec 
kogo* 

popychanie             

uderzanie             

wykręcanie rąk             

duszenie             

kopanie             

spoliczkowanie             

inne (podać jakie)              

Uszkodzenia ciała, w tym: TAK NIE 
wobec 
kogo* 

TAK NIE 
wobec 
kogo* 

zasinienia             

zadrapania             

krwawienia             

oparzenia             

inne (podać jakie)              

Stosowała przemoc psychiczną, w tym: TAK NIE 
wobec 
kogo* 

TAK NIE 
wobec 
kogo* 

izolację             

wyzwiska             

ośmieszanie             

groźby             

kontrolowanie             

ograniczanie kontaktów             

krytykowanie             

poniżanie             

demoralizację             

ciągłe niepokojenie             

inne (podać jakie)              

Stosowała przemoc seksualną, w tym: TAK NIE 
wobec 
kogo* 

TAK NIE 
wobec 
kogo* 

zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności 
seksualnych 

            

Inny rodzaj zachowań, w tym: TAK NIE 
wobec 
kogo* 

TAK NIE 
wobec 
kogo* 

niszczenie/uszkodzenie mienia             

zabór/przywłaszczenie mienia             

groźba karalna/znieważenie             

zmuszanie do picia alkoholu             

zmuszanie do zażywania środków odurzających lub 
substancji psychotropowych oraz niezleconych przez 
lekarza leków 

            

inne działające na szkodę najbliższych 
(podać jakie)  

            

  

* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. 



 

V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

VI. ZACHOWANIE 

  

Zachowanie się 
osoby 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie 

TAK NIE TAK NIE 

trudność 
nawiązania 
kontaktu 

        

spokojny/-na         

płaczliwy/-wa         

zastraszony/-na         

unika rozmów         

agresywny/-na         

stawia opór Policji         

  

VII. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA 

(np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, ślady 

spożywania alkoholu, wyczuwalna woń alkoholu, inne) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Świadek I 

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

Świadek II 

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

Świadek III 

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: .......... miejscowość: ............................. województwo: ................ 

ulica: ......................................... numer domu: ........... numer mieszkania: ............ 

numer telefonu: ................................. 

 

IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE, BYŁA JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY 

LUB GROŹBY JEJ UŻYCIA: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 



X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE 

PRZEMOC W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 

XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE, NADUŻYWA ALKOHOLU: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 

XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE, NADUŻYWA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI 

PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 

XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZNIE: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 

XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE, POSIADA BROŃ: 

TAK NIE NIE USTALONO  

 

XV. CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY PODEJMOWANE 

NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

 powiadamianie i interwencje Policji 

 powiadomienie prokuratury 

 zatrzymanie 

 dozór Policji 

 wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami 

 wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób 

 wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym 

 tymczasowe aresztowanie 

 wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. 

rozwodowego, rodzinnego) .............................................................................. 

 poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego 

 odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą 

w rodzinie 

 zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?) 

................................................................................................................................. 

 leczenie innych uzależnień (jakich, w stosunku do kogo?) .................................... 

 zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (nałożone 

przez kogo?) .................................................................... 

 udzielono pomocy medycznej 

 inne działania (jakie?) …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

XVI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJĘ 

  

Działania podjęte przez Policję 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie 

TAK NIE TAK NIE 

pouczenie         

środki przymusu bezpośredniego 
(jakie?)............................. 

        



badanie na zawartość alkoholu w 
organizmie 

............ 
(wynik) 

  
........... 
(wynik) 

  

izba wytrzeźwień         

policyjne pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych/do wytrzeźwienia 

        

policyjne pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych 

        

policyjna izba dziecka         

  

XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie: 

  

Lp. Imię i nazwisko Stosunek pokrewieństwa Wiek Czym się zajmuje* 

1         

2         

3         

4         

  

* Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci - szkoła/klasa. 

 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE 

PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1. Stan psychiczny: 

pobudzony/-na ospały/-ta/apatyczny/-na płaczliwy/-wa 

agresywny/-na lękliwy/-wa inny/-na (jaki/-ka?) 

 

2. Porozumiewanie się: 

chętnie nawiązuje kontakt trudno nawiązuje kontakt 

małomówny/-na jąka się 

krzyczy wypowiada się nielogicznie 

odmawia odpowiedzi na zadawane pytania 

 porozumiewa się niewerbalnie (np. językiem migowym, gestami, piktogramami itp.) 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

Reakcja na osobę towarzyszącą (szczególnie ważne w przypadku dzieci): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

3. Rodzaje uszkodzeń: 

skaleczenia ślady nakłucia ślady ugryzienia 

otarcia naskórka siniaki krwawienia 

ślady oparzenia zwichnięcia złamania kości 

4. Stan higieny: 

Skóra: czysta brudna 

wysuszona odmrożona 

odparzona odleżyny 

pieluszkowe zapalenie skóry 

Włosy: czyste brudne 

wszawica łysienie/włosy powyrywane 

ciemieniucha 

5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania: 

strój brudny/nieadekwatny do pory roku  

waga/wzrost nieadekwatne do wieku 

rozwój nieadekwatny do wieku  

wyniszczenie organizmu 



odwodnienie  

ponawianie zgłoszeń do lekarza 

niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby 

niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich 

6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie: 

TAK NIE  

7. W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub 

opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego: 

TAK NIE  

8. Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: 

TAK NIE  

9. Podjęte leczenie: 

przyjęto na oddział szpitalny (jaki?) ................................................................... 

skierowano do szpitala (jakiego?) ...................................................................... 

udzielono pomocy ambulatoryjnej odesłano do domu 

inne (jakie?) .......................................................................... 

10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju 

uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o 

przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 

201, poz. 1334). 

TAK NIE  

11. Wydano zaświadczenie lekarskie: 

TAK NIE  

12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie: 

TAK NIE  

13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: 

TAK NIE  

 

XIX. PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie: 

powiadomienie Policji udzielenie pomocy socjalnej 

udzielenie pomocy medycznej 

(w przypadku przemocy seksualnej należy działać zgodnie z procedurą postępowania Policji i 

placówki medycznej) 

inne (jakie?) ........................................................................................................ 

2. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej: 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

ośrodku wsparcia 

ośrodku interwencji kryzysowej 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

szpitalu 

innych (jakich?) .................................................................................................. 

3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4. Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Inne (jakie?) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



 

XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

XXI. DODATKOWE INFORMACJE 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………….…………………………. 

 (podpis przedstawiciela podmiotu wypełniającego 

 formularz "Niebieska Karta - A") 

 ………………………….…………………………. 

 (data wpływu formularza "Niebieska Karta - A" 

 do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego) 

 

______ 
1
 Części I-XV, XVII i XIX-XXI wypełniają przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art. 9d 

ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Część XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji. 

Część XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia. 
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Regulamin wycieczek  

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 223 poz. 2268 ze zm.), 

 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.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 135 poz. 1516), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r. Nr 12 

poz. 67 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2011 r. Nr 60 poz. 302). 

 

 

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań 

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

i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu 

zdrowia i umiejętności wychowanków, jakie są wymagane podczas wycieczki (imprezy). 

2. Zaleca się organizowanie przede wszystkim wycieczek na terenie najbliższej okolicy 

i regionu geograficzno-turystycznego. 

3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi dziećmi oraz ich rodzicami lub 

opiekunami w zakresie: 

 celu wycieczki, 

 trasy i terminów postojów, 

 zwiedzanych obiektów, 

 harmonogramu, 



 

2 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 739 749; e-mail: p2swiebodzice@interia.pl 

 

 regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki. 

4. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na 

wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału 

dziecka w wycieczce. 

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki 

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci 

podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter 

ciągły. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi. 

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

8. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem NNW. 

9. Kierownika przedszkolnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej wyznacza dyrektor 

spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce. 

10. Do podstawowych obowiązków kierownika należy: 

 opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor: 

o karty wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników, w dwóch 

egzemplarzach (wzór dostępny u dyrektora), 

o pisemnej zgody rodziców, 

o regulaminu zachowania się wychowanków podczas wycieczki, 

o zakresu czynności kierownika i opiekuna wycieczki, 

o preliminarza finansowego wycieczki, przewidującego koszty realizacji programu 

oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu; 

 opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

 zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

 zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do 

ich przestrzegania, 

 określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, 

 nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę pierwszej pomocy, 

 organizacja transportu, wyżywienia lub noclegu, 

 organizacja zadań wśród uczestników, 

 dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki 

(imprezy), 

 podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu. 

11. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi placówki lub, 

w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce (mogą pełnić 
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jedynie funkcję pomocniczą). Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 

10 dzieci. 

12. Do podstawowych czynności opiekuna należy: 

 sprawowanie opieki nad wychowankami, 

 współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki, 

 nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

 nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, 

 wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

13. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia 

i biletów wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki. 

14. Zgodę na wyjazdy na tzw. zielone przedszkola wydaje dyrektor przedszkola po 

zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

placówką. 

15. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku 

kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentach nadzoru pedagogicznego. 

Wzór dokumentacji znajduje się w załącznikach do Regulaminu. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu pracy, Karty nauczyciela, Statutu Przedszkola oraz Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta wycieczki zawierająca oświadczenie kierownika wycieczki i opiekunów, 

harmonogram wycieczki  - ZAŁĄCZNIK NR 1 

2. Lista uczestników wycieczki - ZAŁĄCZNIK NR 2 

3. Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa dzieci - ZAŁĄCZNIK NR 3 

4. Preliminarz wycieczki- ZAŁĄCZNIK NR 4 

5. Rozliczenie wycieczki - ZAŁĄCZNIK NR 5 

6. Zgoda rodziców -  ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 

Świebodzice, 18.03.2015 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

............................................................. 
   (pieczęć lub nazwa organizatora wycieczki) 

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Trasa wycieczki (imprezy):……………………………………………………………………  

Termin:……………     ilość dni:…   klasa/grupa:…………… 

Liczba uczestników:……………… 

Kierownik (imię i nazwisko): ………………… 

Liczba opiekunów:…………………… 

Środek lokomocji:……………………. 

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki: ……………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

Kierownik wycieczki (imprezy) 

…………………………………… 

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                          
(imiona i nazwiska oraz podpisy)                                                                                                    

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

 

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu 

noclegowego i 

żywieniowego 

  

 

 

 

   

 

Zatwierdzam 

Adnotacje organu prowadzącego 

lub sprawującego nadzór pedagogiczny            

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 ............................................................. 
   (pieczęć lub nazwa organizatora wycieczki) 
 

Lista uczestników wycieczki 

do…………………. 

pobyt od …………….. do  w ………………………….. 

Lp.    Nazwisko i imię    Wiek uczestnika wycieczki 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

                  ….......................................................... 
         (podpis kierownika wycieczki) 

Zatwierdzam 

……………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 
Zgłoszenie przyjęto dnia .......................................... 
........................................................ 
 (data i podpis pracownika 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

 

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na: wycieczkach, koloniach 

i obozach 

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami 

i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

przez  ............................................................................................................................................  

w okresie od dnia …………… do dnia …………… oświadczam, co następuje: 

 

1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/zapoznałam się ze wszystkimi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci. 

2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych 

w przepisach wskazówek i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków 

opiekuna. 

 

  .................................... , dnia  ...........................  

 

 Opiekunowie wycieczki (imprezy)  

  

 

  ........................................................   

  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  
(imię i nazwisko oraz podpis) 

 

 

 

 

Kierownik wycieczki 

 

………………………………… 
(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Preliminarz wycieczki 

 

Przychody: 

 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób …………. x koszt wycieczki …………. = 

…………. 

2. Inne wpłaty: 

  .................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

Razem przychody:  .................................................................................................................  
 

Wydatki: 

 

1. Koszt wynajmu autokaru:  ............................................................................................  

2. Koszt noclegu:  .............................................................................................................  

3. Koszt wyżywienia:  ......................................................................................................  

4. Bilety wstępu: 

 do teatru:  ................................................................................................................  

 do kina:  ..................................................................................................................  

 do muzeum:  ...........................................................................................................  

 do parku narodowego (rezerwatu przyrody):  ........................................................  

 inne  ........................................................................................................................  

5. Inne wydatki (jakie?):  ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

Razem wydatki:  .....................................................................................................................  

Koszt na jednego uczestnika:  ...............................................................................................  
 

 

  .............................................  
 (podpis kierownika wycieczki) 

 

 

 Zatwierdzam 

 

 ........................................................  
 (pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 
 

 

 



 

8 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 739 749; e-mail: p2swiebodzice@interia.pl 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Rozliczenie wycieczki 

 

Przychody: 

 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób …………. x koszt wycieczki …………. = 

…………. 

2. Inne wpłaty: 

  .................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

Razem przychody:  .................................................................................................................  

Wydatki: 

1. Koszt wynajmu autokaru:  ............................................................................................  

2. Koszt noclegu:  .............................................................................................................  

3. Koszt wyżywienia:  ......................................................................................................  

4. Bilety wstępu: 

5. do teatru:  ......................................................................................................................  

6. do kina:  ........................................................................................................................  

7. do muzeum:  .................................................................................................................  

8. do parku narodowego (rezerwatu przyrody):  ..............................................................  

9. inne  ..............................................................................................................................  

10. Inne wydatki (jakie?):  ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Razem wydatki:  .....................................................................................................................  

Koszt na jednego uczestnika:  ...............................................................................................  

Pozostała kwota w wysokości:  ..............................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki grupowe itp.) 

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy 

wychowawcze, itp.)  .................................................................................................................  

 

  .............................................  
 (podpis kierownika wycieczki) 

 Rozliczenie przyjął 

 

 ........................................................  
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

Zgoda rodziców 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki  .........................................................................................  

w  .................................................................................................................................................  

(podać rodzaj i miejsce imprezy) 

odbywającej się w dniach  ........................................................................................................... . 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z harmonogramem organizowanej imprezy. 

2. Stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwwskazań do uczestnictwa ww. imprezie. 

3. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów wycieczki 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka. 

4. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

 

PESEL dziecka  ....................................................................  

Nr telefonu kontaktowego  ...................................................  

Adres dziecka  ....................................................................................................................  

 

 

  ...............................  

  ...............................  

 (podpisy rodziców) 
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Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki 

1. W przypadku organizowania wycieczki dyrektor przedszkola powołuje spośród 

nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest: 

a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód 

rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie 

występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo 

w wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych), 

b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników i opiekunów oraz 

umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia 

dyrektorowi co najmniej pięć dni przed planowaną wycieczką, 

c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem 

i regulaminem wycieczki, 

d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci, 

e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości 

i zainteresowań dzieci, 

f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz 

zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe, 

g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby 

dyscyplinować uczestników, 

h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną 

odpowiedzialność za podjęte działania. 

i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu zdrowia i życia. 

 

2. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup, 

których obowiązkiem jest:  

 

a) znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do 

poleceń kierownika wycieczki, 

b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, 

w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, 

a także tuż po powrocie do przedszkola, 

c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc, 

d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy, 
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e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na 

przejazd i przejazdu, 

f) przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach, 

g) zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem 

jazdy. 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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Procedura - Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych 

poza teren przedszkola -pieszych 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 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.). 

 

Cel procedury 

 

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw 

i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania 

z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 

Zakres procedury 

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz 

podczas spacerów i wycieczek poza teren placówki.  

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

 

1. Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były 

zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego. 

2. Personel pomocniczy przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach 

dzieci w ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci podczas organizowanych spacerów i wycieczek. 

3. Konserwator: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie 

przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by 

upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny 

musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku. 

4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela 

i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, 

w czasie spacerów i wycieczek. 
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Sposób prezentacji procedur 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2013 

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem:  

 

Opis procedury 

 

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września 

uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.  

2. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są 

sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi 

mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.  

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek 

w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi 

podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.  

4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno 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 są obecne.  

5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic 

dotarł na miejsce pobytu grupy. 

6. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie: 

 

a) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu 

ogrodowego, 
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b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami 

bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego, umieszczonymi na drzwiach 

wejściowych do ogrodu, 

c) jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed 

powrotem do sali. 

 

7. W przypadku wyjścia na spacer, zajęcia organizowane metodą wycieczki nauczyciel: 

 

a) odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek, 

b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe, 

c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci, 

d) idzie zawsze od strony ulicy, 

e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci, 

f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem, przed powrotem i 

po powrocie ze spaceru, wycieczki. 

 

Świebodzice, 01.09.2013 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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Informacja dla rodziców dotycząca wszawicy 

Szanowny Rodzicu! 

Wszawica to problem, z którym możesz zmierzyć się i Ty – nawet jeśli bardzo dbasz o swoje 

dziecko. Warto więc zapoznać się z poniższymi informacjami po to, by móc skutecznie z nią 

walczyć: 

1. Wszawica może pojawić się w każdym miejscu, w którym znajdują się duże skupiska 

ludzkie, np. w środkach transportu komunikacji miejskiej, szkołach, przedszkolach, 

szpitalach. 

2. Należy uczyć dziecko, by nie pożyczało grzebieni, ręczników itp. Niestety czasem 

bliski kontakt z osobą zarażoną lub np. użytkowanie z nią tych samych szafek w szatni 

może spowodować wszawicę u dziecka. 

3. Wszawicę wywołują wszy. Są to groźne, niewielkie (2–3 mm) owady pasożytnicze, 

które żywią się ludzką krwią. Istnieją wszy głowowe (najczęściej spotykane), 

odzieżowe i łonowe. 

4. Wesz głowowa żyje na owłosionej części głowy. Najczęściej u nasady włosów składa 

swoje jajeczka (gnidy), z których po tygodniu wylegają się larwy. Te dojrzewają 

kolejne siedem dni. Wówczas zaczynają przegryzać skórę głowy, by móc odżywiać 

się krwią. W zamian wstrzykują ślinę wywołującą silny świąd, a w miejscu ukłucia 

powstaje mała swędząca grudka. 

5. Gnidy mają około 1 mm średnicy i są szarobiałe. Przyklejają się u nasady włosów, 

szczególnie często ukrywają się za małżowinami usznymi i na potylicy. 

6. Groźne mogą okazać się powikłania wywołane zdrapywaniem strupków po 

ugryzieniu. Zakażenie wtórne może przyczynić się do ropnego zapalenia skóry 

i węzłów chłonnych. 

Jak należy się zachować w przypadku zauważenia objawów wszawicy? 

1. Natychmiast zawiadom wychowawcę dziecka. Nie wolno się wstydzić! Tylko 

wspólne działanie może uchronić przed powtórnym zakażeniem. 

2. Stosuj specjalistyczne środki owadobójcze – szampony, lotiony, preparaty roślinne – 

na owłosioną skórę głowy. Przed ich zastosowaniem trzeba uważnie zapoznać się 

z dołączoną ulotką. 

3. Wszelkie zabiegi dezynfekcyjne powtórz po 7–10 dniach ze względu na wysoką 

odporność gnid. 

4. Jeżeli zachoruje jeden członek rodziny, leczą się wszyscy domownicy. 

5. Warto zostawić dziecko w domu, wtedy walka z wszami będzie szybsza 

i skuteczniejsza. 

Świebodzice, 14.11.2013 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka 

 

I. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. 

Nr 212 poz. 1263 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.), 

 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.). 

 

II. Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi, u których 

stwierdzono wystąpienie wszy, oraz ustalenie zasad postępowania w przedszkolu w taki 

sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od 

dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III. Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad postępowania z dzieckiem chorym, 

 objawów wszawicy. 

 

IV. Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

V. Wszawica 

Wszawica to choroba zakaźna, przenoszona przez kontakt z nosicielem. Jest to infekcja skóry 

owłosionej głowy. Najłatwiej rozprzestrzenia się wśród najmłodszych. To właśnie z tej 

przyczyny na dolegliwości i schorzenia związane z obecnością wszy narażone są dzieci 

w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. 
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Objawy 

Potwierdzeniem rozpoznania wszawicy głowowej jest stwierdzenie obecności dojrzałych 

wszy lub przytwierdzonych do włosów gnid, które bytują najczęściej w bardziej ocieplonych 

obszarach skóry głowy, tj. okolicach potylicznych i skroniowych. Objawami wszawicy są 

natomiast: świąd skóry spowodowany reakcją alergiczną na ślinę wszy oraz miejscowe 

powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto u osób o wrażliwej skórze ukłucia wszy poza 

silnym swędzeniem mogą spowodować uczulenia, których objawy mogą utrzymać się nawet 

przez kilka dni. Drapanie ukłutych miejsc może być przyczyną wtórnych zakażeń 

bakteryjnych, egzemy i stanów zapalnych. 

 

Wszawicą można się zarazić tylko przez bezpośredni kontakt lub korzystanie z tych samych 

nakryć głowy, używanie wspólnych grzebieni, szczotek do włosów, spanie we wspólnej 

pościeli. 

 

Profilaktyka: 

 kontrolować jak najczęściej stan skóry głowy dziecka, 

 korzystać wyłącznie z własnych przedmiotów osobistego użytku (grzebienia, szczotki, 

ręcznika), 

 unikać bezpośredniego kontaktu z włosami innych ludzi – dotyczy to przede 

wszystkim dzieci, które nie zachowują wystarczającego dystansu między sobą 

podczas zabaw, 

 często przeglądać włosy, zwłaszcza u dzieci, ponieważ maluchy są najbardziej 

narażone na zachorowanie, przebywając w dużych skupiskach, 

 przestrzegać podstawowych zasad higieny. 

 

Leczenie wszawicy: 

 stosować dostępne w każdej aptece środki do zwalczania wszy, 

 przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków, 

 sprawdzić, czy ktoś z rodziny jest zarażony, 

 wszystkich zarażonych w rodzinie poddać leczeniu w tym samym czasie, 

 po uwolnieniu się od wszy należy czesać się specjalnym grzebieniem jeszcze przez 

10–14 dni, da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna, 

 systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów (dyrektor placówki 

w przypadku stwierdzenia wszawicy powinien skontaktować się 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ewentualnie powiadomić pielęgniarkę 

środowiskową). 

 

Działania profilaktyczne podejmowane przez placówkę: 

 przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego 

sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci, 
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 w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci poinformowanie ich 

rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów 

leczniczych, 

 w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne 

dotyczące ww. problematyki dla dzieci i rodziców/opiekunów, korzystając z pomocy 

specjalistów, 

 w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu, np. w rodzinach 

o niskim statusie socjoekonomicznym, należy podjąć współpracę z władzami 

samorządowymi (pomocą społeczną) w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom 

w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, 

 w razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, 

przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki 

może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej 

terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

przedszkola. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor przedszkola. 

 

Świebodzice, 14.11.2013 

Podpis dyrektora: 

Alicja Mokrzyńska 
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