
Zarządzenie Nr 6 /2019 

Dyrektora  Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka 

w Świebodzicach  

z dnia 17 maja 2019 r. 

 

w sprawie:  

Wprowadzenia procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych  i nadzwyczajnych w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka 

 

Na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października  2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                       

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 r. poz. 2140). 

3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 2195 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1390), 

5. 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), 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.). 

 

§ 1 

 

Wprowadzam procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych                             

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Publicznym Przedszkolu Nr 3 

Niezapominajka tj: 

1. Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca 

prowadzonych zajęć przez nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka                     

w Świebodzicach. ( zał.1) 

2. Procedura postepowania z dzieckiem sprawującym trudności wychowawcze i przejawiającym 

agresję w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach ( zał.2) 

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek 

organizowanych poza teren Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka                                         

w Świebodzicach. ( zał.3) 

4. Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 3 

Niezapominajka w Świebodzicach. ( zał.4) 

5. Procedura postępowania w  przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

wychowankowi  Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach. ( zał.5) 

6. Procedura postępowania  nauczyciela Publicznego Przedszkola w sytuacjach stwierdzenia 

zagrożenia życia dziecka , wobec którego jest sosowana przemoc w rodzinie lub mają 

miejsce  zachowania agresywne. ( zał.6) 

7. Procedura  antyterrorystyczna  w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka w 

Świebodzicach. ( zał.7) 



8. Procedura w przypadku skażenia chemicznego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 

Niezapominajka w Świebodzicach( zał.8) 

9. Procedura w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Publicznym Przedszkolu 

nr 3 Niezapominajka  w Świebodzicach. ( zał.9) 

 

§ 2 

 

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do zapoznania się                                       

z procedurami, o których mowa w § 1, i do jej stosowania. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

………………………………… 

(podpis dyrektora przedszkola) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapoznałam się  z Zarządzeniem nr 6/2019  

Dyrektora  Publicznego Przedszkola Nr 3 Niezapominajka 

w Świebodzicach  

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie:  

Wprowadzenia procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych  i nadzwyczajnych w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka 

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) …………………………………………………… 

26) …………………………………………………… 

27) …………………………………………………… 

28) …………………………………………………… 

29) …………………………………………………… 

30) …………………………………………………… 

31) …………………………………………………… 

32) …………………………………………………… 

33) …………………………………………………… 

34) …………………………………………………… 

35) …………………………………………………… 

 

  

 



 


