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Procedury bezpieczeństwa 
  

 

 Procedury mają za zadanie usprawnić system zarządzania placówką, 
ujednolicić tok postępowania, zapobiegać rozbieżnościom i nieporozumieniom. 
 Są one uszczegółowieniem kwestii określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego oraz  wewnętrznie obowiązującego i wskazują sposób prawidłowego 
działania w określonych sytuacjach.  
 
Podstawy prawne : 
 

 ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze 
zm.); 

 statut przedszkola. 

 
Wstęp 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest 
warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu 
 i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola. 
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele 
 i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz 
placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. 
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu. 
 
 
Cel główny 

 Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką  
w Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. 

 
Sposób prezentacji procedur 

 Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

  Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

  Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na 
zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

 
Dokonywanie zmian w procedurach 
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci 
w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 
pedagogicznej czy rady rodziców dyrektor placówki.  
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2018r. 
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Spis procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu  
nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie: 
 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 
II. Procedura dotycząca podejrzenia, że dziecko chce odebrać osoba 

upoważniona ale niezdolna zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 
III. Procedura dotycząca sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane  

z przedszkola. 
IV. Procedura odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców 

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku. 
V. Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko uległo 

nieszczęśliwemu wypadkowi. 
VI. Procedura dotycząca przypadku dziecka przewlekle chorego 

 w przedszkolu. 
VII. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu 

choroby zakaźnej, wszawicy. 
VIII. Procedura zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów i wycieczek 

poza teren przedszkola. 
IX. Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających 

teren przedszkola- otwierania i zamykania drzwi. 
X. Regulamin zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu. 
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I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 
 z przedszkola. 

 
 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola 
odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, 
co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. 

3. Nauczyciel, pomoc nauczyciela musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził 
dziecko do sali przedszkolnej. 

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

5. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza 
się łączenie grup, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi 
nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy 
dydaktycznej. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do 
przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani 
są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten 
temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym 
numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 

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

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

9. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan 
podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do 
grupy. 

10. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w godz. 6.30- 8.15 lub 
 w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola  
o późniejszym przybyciu dziecka. 

11. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu  
z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione 
zabawki odpowiada rodzic. 

12. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może 
nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez 
rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem 
osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/ 
opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy na początku roku 
przedszkolnego. 

13. W salach, gdzie dzieci zbierają się rano i po południu, muszą znajdować 
się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy 
wiekowej. 

14.  Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić 
zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola  
z dokumentem tożsamości. 
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15. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ 
prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do 
wyjaśnienia sprawy. 

16.  Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od 
rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do 
nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka. Nauczyciel lub pomoc 
nauczyciela muszą widzieć i wiedzieć kto odbiera dziecko. 

17.  Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż 
wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu 
takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio 
nauczycielowi, dyrektorowi lub pani w sekretariacie. 

18. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna 
zgłaszaną telefonicznie za pośrednictwem sms-a. 

19. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim. 
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II. Procedura dotycząca podejrzenia, że dziecko chce odebrać 
osoba upoważniona ale niezdolna zapewnić dziecku 
bezpieczeństwa. 

 

 
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki. 
2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego 

opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania 
dziecka z przedszkola. 

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione 
do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji 
jednostkę policji. 

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor 
przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu 
 w sprawie. 

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami 
 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do 
przestrzegania zasad określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa 
 w Przedszkolu”. 

6.  Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego 
zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją 
dyrektorowi placówki. 

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić 
Sąd Rodzinny oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach. 
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III. Procedura dotycząca sytuacji, gdy dziecko nie zostanie 
odebrane z przedszkola. 
 

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia 
placówki, nauczyciel kontaktuje się z rodzicem/osobą upoważnioną do 
odbioru dziecka telefonicznie i zobowiązuje go do niezwłocznego 
odebrania dziecka z przedszkola. 

2. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora placówki. 
3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub 

nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu 
rodziców/ prawnych opiekunów. 

4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może zwrócić się do policji  
z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie 
 z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym. 

5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje 
dyrektorowi przedszkola. 

6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi 
opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do 
przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu. 

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, 
dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować 
rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 
 

7 
 

IV. Procedura odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców 
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku. 
 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane 
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 rodzica/ opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na 
terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. 
kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor 
powiadamia policję. 
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V. Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko uległo 
nieszczęśliwemu wypadkowi. 
 

Nauczyciel: 

1. Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom i udziela dziecku w miarę 
możliwości doraźnej pierwszej pomocy przed medycznej. 

2. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dyrektora placówki 
 o nieszczęśliwym wypadku. 

3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe. 
4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. 
5. Powiadamia specjalistę do spraw BHP o zdarzeniu. 

 
 
W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku 
zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, 
który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania: 
 

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę. 
2. Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje dyrektora przedszkola. 
3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 
4. Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia. 

 
Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek: 
W razie wypadku dziecka w przedszkolu: 

 
1. O każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców (prawnych 

opiekunów) poszkodowanego, organ prowadzący przedszkole , specjalistę do 
spraw bhp, radę rodziców. 

2. W sytuacji wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku 
zbiorowego lub śmiertelnego niezwłocznie powiadomić o wypadku 
rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, specjalistę do spraw BHP, organ 
prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty. 

3.  Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie 
osób niepowołanych. 

4.  Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny 
wypadku i sporządzić protokół powypadkowy. 

5. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć 
niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania. 

6. Prowadzić rejestr wypadków. 
7.  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie  

państwowego inspektora sanitarnego. 
8. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny 

wypadku oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.  
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VI. Procedura dotycząca przypadku dziecka przewlekle chorego 
w przedszkolu. 

 

1. Opiekę medyczną nad dzieckiem przewlekle chorym przejmuje pielęgniarka 
zatrudniona w przedszkolu. 

2. W przypadku długotrwałej nieobecności lub braku etatu pielęgniarki pobyt 
dziecka przewlekle chorego w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola 
zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami . 
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VII. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia 
 w przedszkolu choroby zakaźnej, wszawicy. 

 
Choroba zakaźna. 

1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie 
zakaźnej u dziecka. 

2. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia 
choroby zakaźnej w przedszkolu. 

3. Personel obsługowy ma obowiązek umyć środkami antybakteryjnymi meble 
 i zabawki. Fakt wykonania odnotować w zeszycie dezynfekcji. 

4. Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi 
Sanepidu. 

W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo 
żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 
 
 Wszawica 

1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do regularnego sprawdzania włosów 
i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid 
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedszkole jeśli fakt taki zaistnieje. 

2. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia 
on o tym rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 
dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia. Obowiązek wykonania zabiegów 
 w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach. W razie 
potrzeby nauczyciel informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich 
domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje 
Dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

3. Wychowawca przedszkola niezwłocznie powiadamia innych rodziców  
o wystąpieniu przypadków wszawicy wśród dzieci (informacja na tablicy 
ogłoszeń grupy). 

4. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli 
czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie za zgodą rodziców oraz 
wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności 
(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).  

5. W trakcie leczenia dziecko musi pozostać w domu, żeby zapobiec 
przenoszeniu się wszawicy na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. 
Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową. 
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VIII. Procedura zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów 
 i wycieczek poza teren przedszkola. 
 

Sala zajęć  

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy 
 i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu 
dzieci i jemu samemu.  

2. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 
obowiązek zgłosić to do Dyrektora placówki celem usunięcia usterki. Do czasu 
usunięcia usterki nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danej 
sali. Natomiast, jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć należy 
natychmiast przerwać zajęcia, zaprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce 
 i natychmiast zawiadomić Dyrektora o usterce. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć sala powinna być wywietrzona. 

4. Dzieci przez cały czas pobytu w przedszkolu powinny być pod opieką 
nauczyciela. Jeżeli nauczyciel musi wyjść ma obowiązek zapewnić opiekę 
dzieciom przez innego nauczyciela, pomoc nauczyciela lub woźną. Ta 
sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za pozostawione dzieci. 

5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni udaje się tam pod opieką 
nauczyciela lub woźnej. 

6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabawy, zachęca je i w miarę potrzeby 
inspiruje. W razie konfliktów reaguje, jeżeli dzieci nie są w stanie rozwiązać ich 
same. 

7. Uwaga nauczyciela jest skupiona na dzieciach w czasie całego ich pobytu  
w przedszkolu. 

8. Pomoc nauczyciela/woźna dbają o ład i porządek w sali podczas trwania zajęć 
i po ich zakończeniu. 

9. Przez cały czas pobytu w przedszkolu także personel pomocniczy jest 
zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo dzieci, w tym przez sprawdzanie 
zabezpieczeń wejścia do przedszkola. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów dotyczących 
bezpiecznego pobytu i zabawy w sali, ogrodzie, na placu zabaw i w czasie 
wyjść poza teren placówki. Nauczyciel powinien: 

 codziennie przypominać dzieciom zasady bezpiecznego pobytu  
w przedszkolu; 

 codziennie przed wyjściem na plac zabaw przypominać  dzieciom zasady 
bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, korzystania ze sprzętów 
terenowych; 

 w czasie wychodzenia dzieci z sali polecić im ustawienie się w pary, a pomoc 
nauczyciela/woźną poprosić o sprawdzenie czy salę i łazienkę opuściły 
wszystkie dzieci; 

 egzekwować od dzieci spokojnego wychodzenia parami z budynku 
przedszkola; 

 sporządzić adnotację w dzienniku dotyczącą pobytu na świeżym powietrzu. 
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11. Pomoce nauczyciela oraz woźne są odpowiedzialne za wykonywanie zadań 
opiekuńczych wobec dzieci. Osoby te są odpowiedzialne za wietrzenie sali 
przed i po zajęciach oraz pomoc nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć  
i sprzątnięciu po nich. 

12. Żaden z pracowników przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, 
innych pracowników lub osób przebywających w przedszkolu. 

13. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia oraz środki 
chemiczne w miejscach do tego przeznaczonych, niedostępnych dla dzieci. 

14. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni posiadać odpowiednie 
przeszkolenie z zakresu bhp, ochrony p/poż. oraz pierwszej pomocy. 

 

Bezpieczeństwo w czasie zajęć dodatkowych 

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za 
bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia wraz  
z nauczycielem grupy. 

2. Niedopuszczalne jest, aby podczas zajęć dodatkowych dzieci pozostawały 
bez opieki. W trakcie zajęć z dziećmi przebywa nauczyciel i osoba 
prowadząca zajęcia, a jeżeli jedna z nich musi wyjść pozostaje druga. 

Plac zabaw w ogrodzie 

1. Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego 
korzystania ze sprzętów terenowych i ustala z dziećmi zasady bezpiecznej 
zabawy. 

2. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw powinna być dostosowana do 
jego powierzchni oraz zainstalowanego sprzętu. 

3. Przed wyjściem do ogrodu powinien zostać sprawdzony stan terenu i sprzętów 
przez dozorcę. W sytuacji, gdy stan terenu lub sprzętu zagraża 
bezpieczeństwu dzieci nauczyciel/ dozorca zgłasza to Dyrektorowi. 

4. Do czasu usunięcia usterki dzieci nie korzystają z placu zabaw. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do organizowania oraz kontroli zabaw 
dziecięcych zgodnie z przeznaczeniem sprzętu terenowego i terenu 
przedszkola. 

6. W czasie całego pobytu na placu zabaw przedszkolnym nauczyciel ma 
obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, jego cała uwaga skupiona 
jest na dzieciach. 

7. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może korzystać z toalety, która jest 
w budynku tylko pod opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej. 

8. W czasie pobytu w ogrodzie opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz 
 z pomocą nauczyciela. 

9. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtki oraz brama są zamknięte. 

10. Podczas pobytu na placu zabaw kilku grup przedszkolnych niedopuszczalne 
jest gromadzenie się nauczycielek i prowadzenie prywatnych rozmów bądź 
rozmów telefonicznych. 
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11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone przez 
rodziców w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w cieniu. 

12. Z placu zabaw dzieci wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela, a jeżeli 
jest pomoc nauczyciela to ona zamyka kolumnę. Przed powrotem do 
przedszkola nauczyciel sprawdza czy są wszystkie dzieci, które są obecne 
 w danym dniu w grupie. 

 

Organizowanie wycieczek i zajęć poza przedszkolem  

1. Nauczyciele są zobowiązani do zgłaszania i uzgadniania każdej wycieczki 
wyjazdowej/krajoznawczej z Dyrektorem przedszkola. 

2. Dyrektor spośród nauczycieli powołuje kierownika wycieczki, którego 
zadaniem jest: 

 sprawdzić czy rodzice każdego dziecka wyrazili zgodę na wycieczkę i wyjścia 
poza teren  placówki na liście, która jest tworzona na pierwszym zebraniu we 
wrześniu każdego roku; 

 sporządzić kartę wycieczki, na której znajduje się plan wycieczki, liczba 
uczestników i opiekunów i przekazać ją Dyrektorowi; 

 zapewnić opiekunów dla dzieci – 1 opiekun na 5 do 10 dzieci, (decyzja 
dyrektora); 

 dostosować program wycieczki do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań 
dzieci; 

 zabrać ze sobą kompletną apteczkę pierwszej pomocy i kamizelki 
odblaskowe; 

 czuwać nad bezpieczeństwem w czasie wycieczki i w razie potrzeby 
dyscyplinować uczestników; 

 w chwili wypadku koordynować akcją ratunkową; 

 w przypadku burzy, śnieżycy czy innych poważnych niesprzyjających 
warunków atmosferycznych odwołać wycieczkę; 

 nie dopuścić do przewozu dzieci w warunkach zagrażających ich 
bezpieczeństwu. 

3. Podczas wycieczki dzieci powinny mieć zapewnione picie, a gdy wycieczka 
łącznie trwa 3 – 5 godzin także suchy prowiant. 

4. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie 
grup, których obowiązkiem jest: 

 znać i przestrzegać programu wycieczki oraz stosować się do poleceń 
kierownika  wycieczki; 

 zapoznać rodziców z ramowym planem wycieczki i ramami czasowymi; 

 stale sprawdzać stan liczebny grupy, a w szczególności przed rozpoczęciem  
i po zakończeniu wycieczki oraz przed wsiadaniem i po wysiadaniu ze środka 
komunikacji; 

 dopilnować ładu i porządku podczas zajmowania miejsc; 

 dopilnować zachowania dzieci w czasie przejazdu i oczekiwania na niego; 

 zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym 
kierunkiem jazdy i  wyprowadzić w bezpieczne miejsce. 

5. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia przed wyjazdem, dziecko 
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nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić 
rodziców o zaistniałej sytuacji. Do przybycia rodzica dziecko oczekuje w innej 
grupie, która pozostała w przedszkolu. 

6. Kierownik, nauczyciele grup i inni opiekunowie odpowiadają za dzieci przez 
cały czas pobytu na wycieczce oraz w czasie podróży środkami komunikacji 
do momentu oddania dziecka pod opiekę rodziców. 

 

Zajęcia poza przedszkolem (wszelkiego rodzaju formy pracy opiekuńczej, 
wychowawczej lub dydaktycznej prowadzone poza terenem przedszkola) 

 

1. Przed wyjściem z budynku nauczyciel wraz z pomocą nauczyciela i woźną 
sprawdzają, czy strój dziecka jest odpowiedni do pogody i nie budzi 
zastrzeżeń. 

2. Nauczyciel przed wyjściem na spektakl, wystawę, zajęcia muzealne, spacer 
lub pieszą wycieczkę wypełnia kartę wycieczki. 

3. Nauczyciel powinien także dokonać wpisu do dziennika, w którym będzie 
zawarty cel dydaktyczny oraz miejsce zajęć. 

4. Podczas wyjść i zajęć poza terenem przedszkola opiekę może także 
sprawować rodzic. Takiego opiekuna należy wpisać w kartę wycieczki. 

5. Całkowitą odpowiedzialność za dzieci w trakcie wycieczki, spaceru czy innego 
wyjścia poza teren i budynek przedszkola ponosi nauczyciel. 

6. W trakcie wycieczki, spaceru dzieci idą parami w kolumnie. Opiekunowie idą: 
jeden na początku trzymając dziecko z pierwszej pary za rękę, a drugi na 
końcu trzymając dziecko z ostatniej pary za rękę. 

7. Opiekunowie zawsze idą od strony ulicy. 
8. Przejście przez ulicę odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci 

sprawnie przechodzą parami, nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku 
jezdni. W tym czasie pomoc nauczyciela lub woźna wraz z dziećmi przechodzi 
przez jezdnię, nauczyciel schodzi z przejścia z ostatnią parą. 

9. W czasie wyjścia dzieci muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe. 
10. Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy. 
11. W przypadku choroby czy złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć 

w wyjściu poza teren placówki, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić 
rodziców o zaistniałej sytuacji. Do przybycia rodzica dziecko oczekuje w innej 
grupie, która pozostała w przedszkolu. 
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IX. Procedura monitorowania osób wchodzących 
 i opuszczających  teren przedszkola.             

 

1. Pracownik przedszkola punktualnie otwiera budynek o godz. 6.30. 

2. Od godz. 6.30- 8.00 dyżur na holu pełni dozorca nocny. Od godz. 8.00- 16.00 

hol jest pod opieką dozorcy dziennego.  

3. W przypadku urlopu dozorcy nocnego, dozorca dzienny pełni dyżur do godz. 

17.00. 

4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godz. 6.30- 8.15.  

5. O godz. 8.15 dozorca dzienny ma obowiązek zamknąć drzwi wejściowe                

i wyjąć z nich  klucz.  

6. Spóźnieni rodzice dzwonią dzwonkiem znajdującym się w przedsionku. 

7.  Dozorca dzienny otwiera i zamyka drzwi  po każdym spóźnionym rodzicu. 

8. Dozorca dzienny nie może opuścić holu  do godz. 9.00. 

9. Po godz. 9.00 dozorca dzienny idzie do przedszkolnego ogrodu sprawdzić 

stan techniczny  i czystość urządzeń i zabawek. 

10.  W przypadku nieobecności dozorcy dziennego z powodu wyjścia do ogrodu, 

dyżur chwilowo przejmuje woźna oddziałowa. 

11. W przypadku nieobecności  dozorcy dyżur na holu przejmują woźne 

oddziałowe/pomoce nauczyciela, wg ustalonego i zatwierdzonego przez 

dyrektora grafiku.  

12.  Podczas ubierania się dzieci w szatniach do wyjścia na dwór, dozorca 

dzienny dozoruje szatnie (w razie potrzeby pomaga dzieciom młodszym 

 w ubieraniu się). 

13. W godz. 12.00-13.00 oraz 15.00- 17.00  podczas odbierania dzieci dozorca 

dzienny jest obowiązany przebywać w pobliżu drzwi i bacznie obserwować 

osoby wchodzące do placówki. 

14. Osoby postronne wchodzące na teren przedszkola mają obowiązek wpisywać 

się do ZESZYTU ODWIEDZIN z podaniem celu wizyty. Dozorca dzienny ma 

obowiązek sprawdzić tożsamość tejże osoby (dokument tożsamości). 

15. Wszyscy pracownicy przedszkola zwracają czujną uwagę na 

dziecko/dzieci poruszające się po korytarzach przedszkola i  szatniach 

pytając o cel przyjścia i odpowiednio reagując. 
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X. Regulamin zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu. 
 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 
2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do 

przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, 
przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp.) nie mogą przebywać  
w grupie z dziećmi zdrowymi. 

3. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, 
zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do 
czasu całkowitego wyleczenia. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości  
i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących 
informacji na ten temat. 

5. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka 
lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

6. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, 
wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego 
samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania 
samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( np. uporczywy kaszel lub 
katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego 
pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma 
obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz 
poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia 
dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka  
z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej. 

8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub 
dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu 
z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. 

9. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej 
interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań 
związanych z udzieleniem pomocy przed medycznej w zakresie posiadanych 
umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia 
rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

10.  W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo 
żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

11. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania 
żywieniowe należy zgłaszać pisemnie. 

12. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków - doustnych, wziewnych oraz 
w postaci zastrzyków, maści i żelu. 

13. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach 
 i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia 
życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności 
nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach 
 w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub 
części grupy w sali). 
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14. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się 
dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także  
w czasie zajęć. 

15. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, 
bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym 
umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, 
szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni 
„zapasowych” części garderoby. 

16. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, 
rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego 
poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszego 
regulaminu. 

 
 
Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów 
prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola. 

 

 

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA 
PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA, BEZ WZGLĘDU NA 

ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE 

DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA. 
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PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W PRZEDSZKOLU 

I   Cele ogólne:  

1. Zapewnienie prawidłowego i skutecznego obiegu informacji i zarządzania 
dokumentacją w przedszkolu. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników 
przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu 
przedszkola. 

 2. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.  

II  Zakres i osoby odpowiedzialne:  

1. Za prawidłową organizację obiegu  informacji odpowiada dyrektor przedszkola, 
nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy oraz rodzice dzieci.  

2. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy 
przedszkola, według posiadanych kompetencji:  

 a) dyrektor:  organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne 
uregulowania); 

 b) nauczyciel pracujący w grupie:  organizacja pracy w grupie, 

       bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-   
wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);  

c) intendent:  żywienie (jadłospis), 

      odpłatność za żywienie w przedszkolu;  

d) pomoc nauczyciela:  czynności higieniczne, posiłki  

 3.Informacje kierowane do rodziców (opiekunów) mogą być przekazywane:  

a) ustnie:  

 zebrania ogólne (zapoznanie ze statutem, terminarz spotkań, plan profilaktyczno – 
wychowawczy, sprawy dotyczące płatności),  

 zebrania grupowe (informowanie o postępach i problemach dzieci, o wydarzeniach 
przedszkolnych, decyzjach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców), 

 kontakty indywidualne,  

 kontakty telefoniczne; 

 korespondencja e – mailowa, 

 informacje na stronie internetowej, 

b) pisemnie:  



Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 
 

19 
 

 ogłoszenia,  

 komunikaty,  

 zaproszenia,  

 gazetki,  

 c) elektronicznie: 

  adres e-mail,  

 strona internetowa przedszkola. 

 III  Prawa i obowiązki rodziców:  

1. Rodzice mają prawo do: 

  znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 
grupie i w przedszkolu,  

 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, 
trudności),  

 uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka, 

  uczestniczenia w zajęciach otwartych, 

 zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi 
służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący. 

 2. Rodzice mają obowiązek: 

  poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach 
rodzinnych,  

 uczestniczyć w zebraniach grupowych,  

 na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty. 

 IV  Przekaz informacji pomiędzy dyrektorem a nauczycielami: 

  rady pedagogiczne, 

 tablica ogłoszeń dla n-li, 

 odprawy pracownicze, 

 obserwacja zajęć, 

 rozmowy indywidualne – konsultacje.  

V   Przekaz informacji pomiędzy nauczycielami: 

   rady pedagogiczne, szkolenia 
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  tablica ogłoszeń dla n-li, 

 odprawy pracownicze, 

 obserwacja zajęć, 

 prace w zespołach. 

VI. Zadania i obowiązki nauczycieli:  

1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w 

szczególności:  tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,  kreowanie 
sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,  

 wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.  

2. Nauczyciele mają obowiązek:  otaczać indywidualną opieką każde dziecko,  
planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,  

 współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania 
dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi, 

  dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,  

 motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,  

 na bieżąco aktualizować „Kącik rodziców” (przesyłać informacje do koordynatora 
strony internetowej   przedszkola).  

VII   Harmonogram:  

1. Kontakty indywidualne – w miarę potrzeb.  

2. Zebrania ogólne – co najmniej dwa razy w roku.  

3. Zebrania grupowe – co najmniej trzy razy w roku. 
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PROCEDURA BADANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) 

Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz.U. 2017   poz. 1658) 

 

I   Definicja pojęcia 

Obserwacja – poznanie potrzeb i możliwości dzieci. 

Diagnoza – analiza gotowości dzieci do nauki w szkole z uwzględnieniem 

umiejętności określonych w podstawie programowej. 

II    Cele 

Sprawne i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka odpowiednio do jego potrzeb i 

możliwości. 

III   Zakres 

Organizacja działań zapewniających  indywidualizację oddziaływań w stosunku do 

wszystkich wychowanków przedszkola. 

IV   Osoby odpowiedzialne 

Dyrektor 

Nauczyciele poszczególnych grup 

Specjaliści 

 

 

V   Przebieg działań: 

1. W przedszkolu prowadzone są obserwacje pedagogiczne i dokumentowane 
indywidualnej teczce każdego dziecka. Teczka zawiera arkusz rozwoju dziecka 
obejmujący cały pobyt dziecka w przedszkolu oraz ewentualnie inne dokumenty. 

2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne wstępne do 15 października. 
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3. Po wstępnej obserwacji w każdej grupie ustala się czy są dzieci wskazane do 
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zgłoszenie takie może być także 
w innym czasie roku szkolnego). 

4. Po zakończeniu obserwacji w każdej grupie nauczycielki ustalają jakie są 
indywidualne przypadki zachowań trudnych, konsultują ze specjalistami. 

5. W indywidualnych przypadkach na życzenie nauczyciela psycholog prowadzi 
dodatkowe obserwacje  dziecka w grupie. 

6. Nauczycielki ustalają ze specjalistami i dyrektorem sposób postępowania w 
odniesieniu do tych dzieci. 

7. Wiedzę o dzieciach nauczycielki wykorzystują do: 
− planowania miesięcznego; 
− do konstruowania zajęć – stosując zasadę indywidualizacji wymagań; 
− podczas zabaw i zajęć dowolnych oferują wybranym dzieciom zajęcia i 

zabawy odpowiednie do ich możliwości i potrzeb (praca indywidualna i w 
grupach).          

8. Po zakończeniu wstępnych obserwacji nauczycielki wypełniają arkusz zbiorczy 
ewaluacji osiągnięć dzieci w grupie. 

9. Procedura udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno –   
pedagogicznej odbywa się wg odrębnej procedury. 

10. Nauczyciele grup dzieci sześcioletnich  prowadzą I badanie gotowości szkolnej 
do 5 listopada. Arkusze znajdują się w indywidualnej teczce. 

11. Po badaniu nauczycielki grup ustalają listę dzieci, które potrzebują 
indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju. Dla tych dzieci opracowują 
i realizują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju. Praca 
indywidualna jest dokumentowana w indywidualnych arkuszach. Ponadto 
nauczycielki  grup dzieci sześcioletnich informują rodziców o poziomie wiedzy i 
umiejętności dzieci, w tym o wynikach diagnozy i ewentualnie o zakwalifikowaniu 
do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o objęciu indywidualną 
pracą przez nauczyciela w oparciu o program wspomagania i korygowania 
rozwoju. 

12. Po pierwszym semestrze nauczycielki dokonują analizy swojej pracy, w tym 
oceniają podjęte działania w stosunku do dzieci z problemami edukacyjnymi, 
wychowawczymi oraz przejawiającymi uzdolnienia, ustalają efekty  – wypełniają 
arkusz do analizy pracy nauczyciela. 

13. Wyniki tych analiz są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej po I 
semestrze, ustalane są wnioski. 

14. Do 15 kwietnia nauczycielki grup dzieci sześcioletnich prowadzą II badanie 
gotowości szkolnej i przygotowują pisemną informację dla rodziców, którą 
przekazują do 30 kwietnia – rodzic potwierdza odbiór podpisem. 
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15. Po zakończeniu badań dokumentację dotyczącą dzieci nauczycielki przekazują 
dyrektorowi. 

16. Do 5 czerwca zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują oceny 
efektywności realizowanych form, ustalają potrzeby objęcia dzieci pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w nowym roku szkolnym. 

17. Do 10 czerwca nauczycielki wszystkich grup przeprowadzają II obserwację 
pedagogiczną i informują  rodziców o postępach dzieci. 

18. Po zakończeniu II obserwacji nauczycielki wypełniają arkusz  zbiorczy ewaluacji 
osiągnięć dzieci w grupie i ustalają przyrost kompetencji w ciągu roku – kopię 
arkusza oddają dyrektorowi. 

19. Po drugim półroczu nauczycielki grup dokonują analizy swojej pracy, w tym 
oceniają podjęte działania w stosunku do dzieci z problemami edukacyjnymi, 
wychowawczymi oraz przejawiającymi uzdolnienia, ustalają efekty  – wypełniają 
arkusz do analizy pracy nauczyciela. 

20. Wyniki badania gotowości szkolnej oraz wyniki analiz na bazie obserwacji są 
omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej  po II półroczu, ustalane są 
wnioski. 

21. Wnioski są podstawą planowania i doskonalenia procesów wspomagania i 
edukacji  (umieszczone są m.in. w rocznym planie pracy przedszkola)  

VI   Sposoby gromadzenia danych: 

1. Indywidualne karty obserwacji  dzieci. 
2. Zbiorcze  arkusze obserwacji. 
3. Indywidualne teczki badania gotowości szkolnej. 
4. Arkusze do analizy pracy nauczycieli. 
5. Protokoły posiedzeń RP 

 

 

VII   Techniki i narzędzia monitorowania: 

1. Arkusz kontroli. 
2. Analiza dokumentacji – arkusz do analizy dokumentacji. 

 

VIII   Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedury: 

Przekazanie dwa razy w roku uogólnionych wniosków ze sprawowania nadzoru 
pedagogicznego radzie pedagogicznej. 
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IX   Ewaluacja: 

Po zakończeniu roku zespół ds. procedur i regulaminów dokonuje analizy 
procedury  i po zebraniu opinii od nauczycieli ewentualnie proponuje 
dokonanie korekty. 

  

Harmonogram działań nauczycieli w zakresie diagnozowania i informowania  

rodziców  o osiągnięciach dzieci 

Zadania Termin 

prowadzenia         

i zakończenia 

Termin 

wniosków/ 

ewaluacja 

Termin 

przekazania 

rodzicom 

informacji 

Narzędzia/dokumentacja 

1.Przeprowadzenie 

obserwacji   pedagogicznych   

i  diagnoz przedszkolnych  

wstępnych.              

2.Przeprowadzenie 

wywiadów i rozmów                        

z rodzicami 

IX/X 3,4,5-l 

 – 15 X 

6-latki   

– 5 XI 

do 30 X 

 

do 30 XI 

 

do 30 XI 

• Arkusz obserwacji cech 

rozwojowych dziecka 

• Arkusz badania gotowości szkolnej                   

• Rozmowy z rodzicami            

• Analiza wytworów pracy 

dziecka/wytwory pracy dziecka    

• Inne wg wyboru nauczyciela          

• Opracowania pisemne; 

zestawienia, arkusze diagnozy,  

wnioski, ewaluacje                    

Opracowanie indywidualnych 

programów i planów   

wspomagających  

i korygujących rozwój 

dziecka; 

X/XI 

 – 15 XI 

 do 30 XI • Plany i programy wspomagające                 

i korygujące   rozwój dziecka;                  

• Plany i programy pracy  z 

dzieckiem zdolnym        

Prowadzenie bieżących 

obserwacji  pedagogicznych, 

rozmów  i konsultacji                     

z rodzicami    i specjalistami 

IX – VI na 

bieżąco 

 na bieżąco    

w miarę 

potrzeb 

Notatki,   zapisy   w   arkuszu   

obserwacji   itp.   według   uznania 

nauczyciela, wytwory pracy dziecka   

Prowadzenie   działań                   

w   zakresie   realizacji       

programów   i   planów   

wspomagających                             

i  korygujących rozwój 

dziecka                  

 

X – VI na 

bieżąco 

do 31 I 

do 20 VI  

na bieżąco   

w miarę 

potrzeb 

• Notatki, zapisy np.w zeszycie pracy 

indywidualnej lub miesięczne karty 

monitorowania pracy z dzieckiem 

• Wytwory pracy dziecka            

• Opracowania pisemne; 

zestawienia, wnioski, ewaluacje 

Wnioski z po pierwszym 

półroczu  

I  

– do 31 I 

do 31 I do 28 II • Arkusz obserwacji cech 

rozwojowych dziecka  

• Analiza wytworów pracy dziecka            

• Inne wg wyboru nauczyciela  

 • Arkusz analizy  pracy n-la po I    

półroczu  

         

Aktualizowanie                                

i   modyfikowanie   planów                

i programów wspomagania             

do 15 II  do 28 II • Plany i programy wspomagające                  

i korygujące   rozwój dziecka; 

•  Plany i programy pracy z 



Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 
 

25 
 

i korygowania rozwoju dzieckiem zdolnym 

Diagnoza końcowa 6- latka. 

Sporządzenie „Informacji                  

o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole" 

max. 

do 30 IV 

do 20 VI max. 

do 30 VI 

Opracowanie pisemne wg wzoru                 

z rozporządzenia MEN 

Przeprowadzenie   

obserwacji   pedagogicznych  

i diagnoz przedszkolnych 

końcowo-rocznych; 

V – VI – do 

10 VI 

  • Arkusze obserwacji dzieci i     

diagnoz przedszkolnych  II półrocze           

• Opracowania pisemne; 

zestawienia,   arkusze diagnozy,  

wnioski, ewaluacje 

 

 

 

 

 

 
 

 


