
PROCEDURY DOTYCZĄCE 

ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH 

WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI 

W ŻŁOBKU IM. KUBUSIA PUCHATKA 

W DZIAŁOSZYNIE 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby 

oddziaływań do wieku Dziecka i jego możliwości rozwojowych z 

uwzględnieniem warunków lokalnych, a w szczególności zapewnia 

bezpośrednią i stałą opiekę nad Dziećmi w czasie pobytu w Żłobku i poza 

jego terenem. 

2. Żłobek zapewnia Dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod 

względem fizycznym jak i psychicznym. 

3. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ, 

które określają Instrukcje BHP i Instrukcje PPOŻ. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie Dzieci mu 

powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną. 

5. Ubiór Dziecka oraz obuwie powinny być wygodne, praktyczne, 

bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym 

umożliwiające codzienny pobyt Dziecka na powietrzu. Wskazane jest 

pozostawienie przez Rodziców w szatni zapasowych części garderoby. 

6. Zabrania się zakładania Dzieciom szelek, pasków z metalowymi 

klamrami oraz biżuterii w tym łańcuszków i bransoletek. 

7. Podczas pobytu Dzieci w ogrodzie żłobkowym zajęcia i zabawy odbywają 

się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i 

możliwości dzieci jedynie pod opieką Opiekuna. 

8. Podczas zabaw w ogrodzie żłobkowym nie wolno Dzieciom oddalać się 

samowolnie. 



9. Dzieci przemieszczają się z Żłobka na teren poza nim w kolumnach 

dwójkowych. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzania liczebności grupy. 

10. Każde wyjście Opiekuna z Dziećmi poza teren Żłobka jest odnotowany w 

zeszycie wyjść. 

11. Opiekun jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia 

Dzieciom bezpieczeństwa. Opiekun musi przewidywać ewentualne zagrożenia i 

im przeciwdziałać. 

12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie żłobkowym podlega codziennej kontroli 

przez Konserwatora. 

13. Wszelki uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać 

Dyrektorowi. 

14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez Opiekuna -  

zabrania się pozostawiania Dzieci bez opieki, nawet na chwilę. 

15. Nie wolno Dzieciom podczas dnia samodzielnie wychodzić z sali. 

16.  Opiekunowie oraz Pracownicy obsługi odpowiadają za stan zabawek, 

sprzętu i wyposażenia znajdującego się w ich sali i pomieszczeniach 

przyległych. 

17. Opiekun ustala wraz z Dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, 

wdraża je, zapoznaje z nimi Rodziców Dzieci. 

18. W czasie godzin dydaktycznych Opiekun nie wykonuję czynności 

niezwiązanych z opieką nad Dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na 

nich. 

19.  W przypadku wystąpienia pożaru: 

Opiekun: 

1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego. 

2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę. 

3. Przyjmuje decyzję Dyrektora co do sposobu działania: 

a) rejon zagrożony; 

b) czas ewakuacji; 

c) kierunek ewakuacji; 

d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci; 

4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon 

ewakuacji. 

5. Powiadamia Dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie 

ewakuacji. 

6. Wykonuje dalsze polecenia Dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/. 



Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w 

momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji opiekun ustawia dzieci parami, 

sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam Dzieci. Opiekun wyprowadza dzieci w 

zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na 

wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i 

jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem. 

 

 

Dyrektor /Osoba upoważniona: 

1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji Dzieci, mienia oraz 

sposobie gaszenia pożaru. 

2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji Dzieci. 

3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy 

prowadzić w następujących etapach: 

– ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu 

informacji z urządzenia głośnomówiącego, 

– zaalarmować Straż Pożarną, 

– przystąpić do ewakuacji Dzieci zgodnie z planem ewakuacji, 

– przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego 

(gaśnice, koce gaśnicze). 

Należy pamiętać, że na terenie Żłobka powinny być wyznaczone osoby 

odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu. 

  

20.  Bezpieczeństwa na salach dziecięcych poszczególnych grup 

wiekowych. 
     Opiekun: 

    1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do              

przebywania Dzieci nie zagrażają bezpieczeństwu Dzieci jak i jego. W 

szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji 

elektrycznej, stan mebli i krzesełek. 

   2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, Opiekun ma 

obowiązek zgłosić to do Dyrektora Żłobka celem usunięcia usterek. Do czasu 

usunięcia usterek Opiekun ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy 

natychmiast wyprowadzić Dzieci z sali przerywając zajęcia. 

  3. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić 

właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę 

(co najmniej + 18°C). 

  4. Podczas pobytu Dzieci opiekun Dziecięcy nie może pozostawić Dzieci bez 

żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu Opiekunowi i 

zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja 

ta nie zwalnia Opiekuna z odpowiedzialności za Dzieci. 



 5. Jeżeli Dziecko chce skorzystać z toalety, Opiekun powinien zapewnić 

odpowiednie bezpieczeństwo Dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie 

grupy. 

 6. Opiekun dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich 

zakończeniu. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu Dzieci w Żłobku 

należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez 

odpowiednie zabezpieczenie wejść do Żłobka i ogrodzenia terenu Żłobka. 

Każdy Pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla 

innych Pracowników i Dzieci. 

  

Personel obsługowy: 

1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości w miejscach do tego przeznaczonych. 

2. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu 

BHP, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej. 

 

21.   W przypadku, gdy Opiekun znajduje na terenie Żłobka 

niebezpieczne przedmioty i rzeczy. 
Opiekun: 

1. Podejmuje działania uniemożliwiające Dzieciom kontakt z niebezpiecznymi 

przedmiotami lub środkami. 

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed 

dostępem do nich osób niepowołanych. 

3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez Dziecko, przeprowadza z 

Rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania 

 i sprawdzania, co Dziecko zabiera z domu do Żłobka. 

4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Żłobka. 

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia. 

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy 

przeprowadzić wspólnie z Personelem Żłobka analizę zaistniałych zdarzeń i 

wprowadzić środki zapobiegawcze. W przypadku niemożności usunięcia 

zagrożenia należy wyprowadzić Dzieci, powiadomić 

Dyrektora i odpowiednie służby (Straż Pożarną, Policję). W trakcie prowadzenia 

akcji przez ww. służby podporządkować się kierującym akcją. 

 

22.  W przypadku, gdy na terenie Żłobka zdarzy się dziecku nieszczęśliwy 

wypadek. 
Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia Dziecka pod opieką 

placówki- Żłobka. 

 

 

 



Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia) 

Opiekun dziecięcy: 

1. Udziela Dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2. Zabezpiecza grupę. 

3. Powiadamia Dyrektora placówki. 

4. Powiadamia Rodziców, Opiekunów Dziecka o okolicznościach powstania 

obrażeń. 

Wspólnie z Rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru Dziecka ze 

Żłobka 

w dniu zdarzenia. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia. 

Podczas poważnego wypadku 

Opiekun dziecięcy: 

1. Udziela Dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej (sposób udzielania 

pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego Dziecka i rodzaju 

wypadku). 

2. Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór opiekuna przebywającego w innej grupie 

wiekowej w najbliższej sali). 

3. Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych). 

4. Powiadamia Dyrektora placówki oraz społecznego Inspektora Pracy. 

5. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych Opiekunów o 

nieszczęśliwym wypadku. 

6. W dniu zdarzenia sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg 

zdarzenia. 

Gdy zdarzenie nie zagraża życiu Dziecka i nie wymaga natychmiastowej 

interwencji lekarskiej wspólnie z Rodzicami ustala dalsze kroki postępowania 

(postępuje zgodnie z sugestią Rodziców. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu Dziecka 

i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie 

Ratunkowe, a potem powiadamia Rodziców /Opiekunów prawnych/. 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren Żłobka, wszystkie 

stosowne decyzje podejmuje Opiekun grupy. 

 

 

Dyrektor placówki: 

1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego ze Żłobkiem 

pracownika Służby BHP. 

2. O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie Prokuratora i 

Kuratora Oświaty. 

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie 

państwowego Inspektora Sanitarnego. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub 

pomieszczenia Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin. 

5. Powołuje członków Zespołu Powypadkowego. 



 

 

PRZYPROWDZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z ŻŁOBKA 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania z Żłobka określa Procedura 

przyprowadzania i odbierania Dziecka z Żłobka im. Kubusia Puchatka w 

Działoszynie. 

 

ZDROWIE 

1. Rodzice przyprowadzają do Żłobka tylko Dzieci zdrowe. 

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY 

przyprowadzać do Żłobka. 

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, 

przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w 

grupie z dziećmi zdrowymi. 

4. W stanach infekcji, chorób skórnych – zakaźnych oraz po urazach 

(złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) Dziecko nie powinno uczęszczać 

do Żłobka do czasu całkowitego wyleczenia. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych 

dolegliwości i chorób zakaźnych Dziecka oraz udzielenia Opiekunowi 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

6. Opiekun na bieżąco podaje Rodzicom informację o samopoczuciu 

Dziecka lub o zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu 

w Żłobku. 

7. W czasie pobytu Dziecka w Żłobku, w przypadku zaobserwowania 

wystąpienia lub zgłoszenia przez Dziecko niepokojących objawów i złego 

samopoczucia, stanowiącego zagrożenia dla prawidłowego 

funkcjonowania samego Dziecka oraz innych Dzieci w Żłobku (min. 

uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból 

ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura 

i inne) Opiekun ma obowiązek powiadomienia telefonicznego 

Rodzica/Opiekuna prawnego oraz poinformowanie Dyrektora o stanie 

zdrowia Dziecka. 

8. Po otrzymaniu od Opiekuna lub Dyrektora informacji o stanie 

zdrowia Dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania 

Dziecka z Żłobka, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej. 



9. W sytuacji niemożliwości nawiązania kontaktu z Rodzicami, 

Opiekun lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu 

nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez Rodziców 

do odbioru Dziecka. 

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia Dziecka wymaga 

natychmiastowej interwencji lekarskiej, Opiekun, Dyrektor są 

zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku 

zaistnienia wypadku Dziecka tj. w szczególności do podjęcia działań 

związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie 

posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, 

a także zawiadomienia Rodziców i Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

11. W przypadku wystąpienia u Dziecka choroby zakaźnej w Żłobek 

ma prawo żądać od Rodzica, a Rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

12. W przypadku stwierdzenia u Dziecka alergii różnego typu (np. 

pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) 

Rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 

wskazującego rodzaj alergii. 

13. W Żłobku nie podaje się Dzieciom żadnych leków doustnych, 

wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści, żelu. 

14. Przyprowadzenie Dziecka do Żłobka jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody Rodziców na udział Dziecka we wszystkich zajęciach, 

spacerach     i wycieczkach. Żłobek zgodnie z obowiązującym prawem, 

tylko w miarę możliwości spełnia życzenia Rodziców, aby Dzieci po 

przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły nie na 

powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie 

żłobkowym. 

15.  Pomieszczenia Żłobka w których odbywają się zajęcia, wietrzy się 

dokładnie w czasie pobytu Dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 


