
W placówce obowiązują dwa rodzaje alarmów przed niebezpieczeństwem: 

 

a) alarm ewakuacyjny – długi dźwięk dzwonka przeciwpożarowego, 

umieszczonego na parterze, naprzeciwko wejścia głównego do 

przedszkola (przy schodach prowadzących na piętro pierwsze), 

uruchamiany przez pracownika przedszkola. Ewakuacja: wg planu 

ewakuacyjnego, wyjściem ogrodowym. 

 

b)  alarm przed niebezpieczeństwem, w przypadku, gdy wyjście z placówki 

jest niebezpieczne lub niemożliwe – długi dźwięk dzwonka klasycznego, 

umieszczonego na każdym piętrze budynku. Alarm wzywa do barykady, 

ukrycia się. 

 

 MIEJSCA POŁOŻENIA DZWONKÓW TO:  

PARTER- szafka naprzeciwko gabinetu Dyrektora, 

I PIĘTRO – parapet znajdujący się bezpośrednio przy zejściu/wejściu ze  

schodów 

II PIĘTRO – PARAPET ZNAJDUJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY SCHODACH. 

Alarm ten może być uruchomiony przez pracowników, opiekunów dzieci 

oraz inne osoby znajdujące się w placówce. 

! W przypadku niemożliwości dostania się do źródeł alarmów, alarmujący 

zobowiązany jest do powiadamiania głosowego: UWAGA, 

NIEBEZPIECZEŃSTWO, KRYĆ SIĘ. 

 

  



PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

Z  PRZEDSZKOLA 

 

1) Wychowankowie przychodzą do przedszkola w godz. 6.45-8:45 

2) W w/w godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola, za dzieci przebywające w szatni 
poza salami za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/opiekun.  

3) Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest dbałość o innych dzieci: dokładne zamykanie furtki, 
drzwi wejściowych do przedszkola, dbanie o odpowiednie zachowanie dziecka w szatni: zakaz 
biegania, jedzenia, rzucania przedmiotami. 

4) Obowiązuje zakaz parkowania aut rodziców/opiekunów przed bramą wjazdową do 
przedszkola. 

5) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wprowadzenia dziecka do budynku, odbicia karty 
obecności oraz wprowadzenia dziecka do sali. Nauczyciel winien jest widzieć, kto 
przyprowadził dziecko do przedszkola. 

6) Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są pod stałą opieką nauczycieli.  

7) Rodzice/prawni opiekunowie, niemogący osobiście odebrać dziecka z przedszkola, 
zobowiązani są do przekazania nauczycielowi upoważnienia w formie pisemnej, na 
ustalonym przez placówkę formularzu. 

8) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 
osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. 

9) Podczas pobytu w ogrodzie, rodzic/opiekun zobowiązany jest do podejścia do nauczycielki i 
poinformowania jej o odbiorze dziecka. Zabronione jest wychodzenie z dzieckiem bez 
informacji, odnotowania wyjścia dziecka. 

10) Rodzic, który odbił kartę obecności, stawił się po dziecko, zobowiązany jest do niezwłocznego 
udania się z dzieckiem do szatni oraz opuszczenia budynku. Od momentu odbioru dziecka, 
przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko. 

11) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 
(np. upojenie alkoholowe). 

12) wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor 
przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne 
czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

13) W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:45, nauczycielka zobowiązana 
jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, oraz zanotowania tego faktu w 
zeszycie odbiorów i podania notatki do podpisu rodzica/opiekuna. 

14) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o 
miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 
godzinę (do 18:45). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia policję - Wydział do 
spraw Nieletnich i Patologii o niemożności skontaktowania się z rodzicami  
(Tel. dyżurny: 22 603-75-55). 

15) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia wyroku  sądu). 

 


