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BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 
INSTRUKCJA OGÓLNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSZKOLU 

 
1. Postanowienia ogólne 
Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, 
niezależnie od zajmowanego stanowiska i sposobu zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, 
powołanie), także osoby nie będące jej pracownikami, wykonujące race na rzecz placówki. 
Przepisy instrukcji stosuje się również do zajęć organizowanych przez Przedszkole poza jego 
terenem. 
 
Przepisy bezpieczeństwa technicznego związane z eksploatacją maszyn u urządzeń 
technicznych w salach, kuchni i pomieszczeniach pomocniczych obowiązują pracowników 
przedszkola odpowiedzialnych za ich bezpieczną eksploatację oraz pracowników nadzorujących 
działalność tej części placówki. Pracownicy przedszkola odpowiadają za stan bezpieczeństwa i 
higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz podczas zajęć prowadzonych przez nich z 
dziećmi. Znajomość podstawowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego pracownika przedszkola. 
 
2. Postanowienia szczegółowe 

2.1. Obowiązki dyrektora przedszkola 
Dyrektor jako pracodawca i przełożony wszystkich pracowników przedszkola ponosi 
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higien pracy w podległej mu placówce. Ma 
obowiązek chronić zdrowej i życie pracowników oraz dzieci powierzonych opiece placówki 
przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zajęć. 
 
Zgodnie z art. 207 § 3 Kodeksu pracy pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami mają 
obowiązek znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, 
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Dyrektor przedszkola obowiązany jest: 

• Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 
• Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów ora zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie 
tych poleceń; 

• Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy 
nadzoru nad warunkami pracy; 

• W placówkach, w których działa Społeczna Inspekcja Pracy – zapewnić wykonanie zaleceń 
społecznego inspektora pracy; 

• Zapewnić wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki podczas ich pobytu w placówce 
poprzez prawidłową organizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zajęć dodatkowych 
oraz podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem; 

• Przeprowadzać kontrolę placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektu; gdy przerwa w działalności oświatowej placówki trwa, co 
najmniej dwa tygodnie, z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby 
biorące z niej udział; kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu; 

• Zapewnić pomieszczenia odpowiednie do rodzaj wykonywanych prac i liczby zatrudnionych 
pracowników; 

• Utrzymywać w należytym stanie technicznym budynek, znajdujące się w nim pomieszczenia 
pracy, sale zajęć, teren i urządzenia techniczne z nim związane; 

• Umieścić w miejsc widocznym i w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp plan 
ewakuacji placówki oraz oznakować w sposób trwały i wyraźny drogi ewakuacyjne; 

• Wyposażać stanowiska pracy w sprzęty, maszyn i inne urządzeni techniczne spełniające 
wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach; 

• Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosować 
niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informować pracowników o ryzyku 
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zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przez 
zagrożeniami; 

• Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 
wyposażenia placówki w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielani pierwszej 
pomocy w razie wypadku; 

• Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, któremu uległ uczeń lub pracownik, zgodnie z 
przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie; 

• Nie dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Zapewnić przeszkolenie każdego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników tym 
zakresie – szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy; 

• Zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, sprawować nadzór nad ich przestrzeganiem 
przez pracowników placówki oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy; 

• Odbyć szkolenie, powtarzane okresowo, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków; 

• Kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz inne 
badani niezbędne z uwagi na warunki pracy i przechowywać orzeczenia wydane na 
podstawie tych badań – koszty badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, podnosi pracodawca; 

• Nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku; 

• Stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z 
wykonywana pracą, w szczególności: 

- utrzymywać w stanie stałej sprawności rządzenia ograniczając lub eliminujące 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów 
tych czynników, 
- przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępnić je 
pracownikom; 

• Niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu 
inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o 
taką chorobę; 

• W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby 
zawodowej, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie na czas określony w tym 
orzeczeniu przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnik, 
który wywołał te objawy; 

• W razie rozpoznania pracownika choroby zawodowej: 
- ustalić przyczyny jej powstania oraz charakter i rozmiary zagrożenia tą chorobą, 
działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
- przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby 
zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze, 
- zapewnić realizację zaleceń lekarskich; 

• Prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby; 
• Zapewnić pracownikom odpowiednie rządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć 

niezbędne środki higien osobistej – urządzenia higieniczno-sanitarne powinny być 
utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej; 

• Dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczając przez 
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w 
środowisku pracy oraz informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami – środki 
ochronny indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności 
określone w odrębnych przepisach; 

• Dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania 
określone w Polskich Normach: 
- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 
- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Nie dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie 
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy; 

• Zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały 
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właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, 
naprawę, odpylanie i odkażanie; 

 
Przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego, a także rodzaje środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach 
jest niezbędne, ustala pracodawca. 
 
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. 
 
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być 
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu 
pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. 
 

• Zapewnić, by prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach placówki 
przeprowadzane były pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci, którym placówka 
zapewnia opiekę; 

• Konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące: 
- zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku, 
- tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz 
wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 
- przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, 
- szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
2.2. Obowiązki pracowników 

 
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 
każdego pracownika przedszkola. W szczególności pracownicy przedszkola obowiązani są: 

• Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu 
z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

• Znać przepisy przeciwpożarowe i sanitarne obowiązujące na danym stanowisku i 
przestrzegać ich; 

• Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 

• Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy; 

• Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

• Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

• Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o każdym zauważonym w przedszkola wypadku albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby 
znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; 

• Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy lub wypadek dziecka – udzielić pierwszej pomocy, 
zapewnić pomoc lekarską; 

• Znać obowiązujące regulaminy wewnętrzne, instrukcje ogólne i stanowiskowe, instrukcje 
obsługi maszyn i urządzeń technicznych, instrukcje przeciwpożarowe oraz inne akty 
wydawane przez dyrektora przedszkola, obowiązujące na danym stanowisku pracy i 
przestrzegać ich; 

• Znać miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady jego obsługi oraz 
przepisy dotyczące zasad ewakuacji w razie pożaru; 

• Niezwłocznie zawiadomić dyrektora placówki o każdym zauważonym na terenie przedszkola 
zagrożeniu pożarowym lub pożarze; 

• Bezwzględnie przestrzegać obowiązującego na terenie przedszkola zakazu stosowania 
otwartego ognia i palenia tytoniu; 

• Pracownikom przedszkola zabrania się wykonywania pracy, do której nie maja 
odpowiednich kwalifikacji lub uprawnień bądź nie została im ona zlecona przez 
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przełożonego; 
• W przypadku wyjścia poza teren przedszkola w czasie godzin pracy (wyjście prywatne, 

służbowe) pracownik obowiązany jest do wpisania się w zeszyt wyjść. 
 
W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i 
stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez 
niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się 
od wykonywania racy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
 
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma praco oddalić 
się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
 
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w 
przypadkach, o których mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
 (Podstawa prawna: art. 210 § 1-3 Kodeksu pracy) 
 
2.3 Obowiązki pracowników będących nauczycielami 
 
Poza obowiązkami wymienionymi w punkcie 2.2 pracownicy zatrudnieni jako nauczyciele mają 
obowiązek: 

• Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć sprawdzić miejsce, w którym mają być one 
prowadzone – sala, zajęć, ogród, plac zabaw; 

• Nie dopuścić do rozpoczęcia zajęć, jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być 
prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa; 

• Jeżeli stan zagrożeni powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie przerwać 
zajęcia i wyprowadzić z zagrożonego miejsca dzieci powierzone opiece placówki; 

• Powiadomić niezwłocznie dyrektora placówki o fakcie nie rozpoczęcia lub przerwania zajęć 
i poinformować o przyczynach; 

• Planować i organizować zajęcia tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewniały dzieciom bezpieczeństwo; 

• W przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z Sali w trakcie prowadzonych zajęć lub 
opuszczenia miejsca prowadzenia zajęć zapewnić dzieciom opiekę innego pracownika 
szkoły; nauczycielowi zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki podczas zajęć; 
prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby jest 
niedopuszczalne; 

• Przestrzegać ramowego rozkładu dnia, właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem 
psychicznym i fizycznym a wypoczynkiem, dbać o higienę układu nerwowego dzieci; 

• W czasie zajęć ruchowych lub gimnastyki korekcyjnej dostosować stopień trudności i 
intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, 
prowadzić zajęcia z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 
bezpieczeństwo ćwiczących – dzieci uskarżające się na dolegliwości zdrowotne należy z 
zajęć zwolnić, informując o tym ich rodziców, a w przypadkach nagłych – dyrektora 
placówki; 

• Zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w 
grach i zabawach. 

 
Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci powierzonych jego opiece. 
 
Jeśli dojdzie do wypadku dziecka, nauczyciel ma obowiązek: 

• Zapewnić opiekę dziecku, które uległo wypadkowi; 
• Udzielić poszkodowanemu w miarę możliwości pierwszej pomocy lub – jeśli zachodzi 

potrzeba – wezwać pogotowie ratunkowe; 
• W przypadku konieczności zabrania dziecka przez pogotowi do szpitala pojechać razem z 

poszkodowanym; 
• Niezwłocznie zawiadomić o wypadku dyrektora przedszkola; 
• Niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego 

dziecka. 
 
2.4 Obowiązki pracowników nie będących nauczycielami 
 



 

 www.klub-misia-bo.pl  

Pracownicy nie będący nauczycielami, oprócz obowiązków określonych w punkcie 2.2, obowiązani 
są: 

• Przed rozpoczęciem pracy każdorazowo sprawdzić stan bezpieczeństwa; 
• Obsługiwać maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie; 
• Zgłaszać stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu rządzeń technicznych osobie 

odpowiedzialnej; 
• Przestrzegać zakazu: 
- uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń bez znajomości instrukcji eksploatacji, 
- uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń niesprawnych technicznie, 
- stosowania narzędzi uszkodzonych i nie odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 
• Zabezpieczyć narzędzia i urządzenia techniczne przed możliwością ich stosowania lub 

uruchomienia przez osoby nieupoważnione; 
• Osoby sprzątające pomieszczenia obowiązane są do: 

- wykorzystywania środków czystości zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 
producenta, 
- zabezpieczenia środków czystości przed dostępem dzieci, 
- bezwzględnego przestrzegania zakazu pastowania podłóg w określonych pomieszczeniach 
placówki, np. łazienkach, zmywalniach, 
- przestrzegania zakazu pastowania podłóg i odkurzania pomieszczeń w obecności dzieci, 
- stosowania urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta, 
niepozostawiania ich pod napięciem (włączonym do sieci), zabezpieczenia ich przed 
dostępem dzieci; 

• Osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela musza być obecne podczas prowadzonych zajęć 
plastycznych, karmienia dzieci, ubierania oraz schodzenia dzieci do szatni; 

• Pracownicy kuchni obowiązani są do przestrzegania instrukcji i procedur obowiązujących w 
bloku żywienia. 

 
3. Organizowanie przez Przedszkole krajoznawstwa i turystyki 

 
Przedszkole w ramach swej działalności edukacyjnej może organizować dla dzieci różne formy 
krajoznawstwa i turystyki. Planując wyjście poza teren placówki, należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• Przedszkole jako organizator wycieczki zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki i 
bezpieczeństwa uczestnikom oraz odpowiada za zdrowie powierzonych mu dzieci. 

• Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób 
zorganizowani opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, 
stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece placówki, a także 
specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać – wymienione 
kryteria należy uwzględnić także przy ustaleniu programu zajęć lub wycieczki. 

• Wszelkie wyjścia i wyjazdy z dziećmi poza teren placówki mogą się odbywać tylko na 
podstawie karty wycieczki zaakceptowanej przez dyrektora przedszkola, zawierającej 
program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów. 

• Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 
placówki, o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i 
turystyki. 

• Nauczyciel wyznaczony jako kierownik wycieczki zobowiązany jest: 
- opracować program wyjścia poza teren placówki lub wycieczki i przedłożyć go dyrektorowi 
celem uzyskania akceptacji, 
- wpisać wyjście (wyjazd) do prowadzonego przez Przedszkole rejestru wycieczek, 
- w przypadku organizowania wycieczki poza teren miejscowości, w której znajduje się 
placówka, uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na jego udział w wycieczce 
rodzice powinni być zapytani o ewentualne schorzenia dziecka, jeżeli dziecko stale zażywa leki 
– o sposób formę ich podawania, ewentualne postępowanie w sytuacjach zwiększonego 
zagrożenia zdrowotnego; zaleca się, by zgoda i wszelkie informacje o dziecku były 
udzielone na piśmie,  
- zapoznać uczestników i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas 
wyjazdu, 
- zadbać, by na wycieczkę zabrana została właściwe zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy, 
- w czasie trwania wycieczki przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, czyli stale sprawdzać 
ich stan liczebny przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 
przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; pamiętać, e czas wolny nie zwalnia go od 
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odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci; poza tym nauczyciel zobowiązany jest do stałego 
dyscyplinowania uczestników wycieczki – w chwili wypadku kronik wycieczki koordynuje 
przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania. 
• Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora 

przedszkola, inna osoba pełnoletnia. 
• Opiekun wycieczki: 

- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, zobowiązany jest sprawdzać ich stan 
liczbowy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 
oraz po przybyciu do punktu docelowego, 
- współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, 
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

Należy pamiętać, że kierownik wycieczki oraz opiekun (opiekunowie) są osobami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek lub wyjść poza teren przedszkola. Zasada ta dotyczy 
także rodziców wspomagających placówkę w zapewnieniu opieki. 
 

4. Bezpieczeństwo na terenie przedszkola 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy, zajęć i 
przebywania na terenie placówki należy zapewnić: 

• Grodzenie terenu placówki; 
• Właściwe oświetlenie sal, przejść, tras komunikacyjnych i terenu przedszkola; 
• Zgodną z normami temperaturę i wymianę powietrza pomieszczeniach placówki; 
• Równą nawierzchnię dróg, przejść i terenów zabaw; 
• Sprawną instalację do odprowadzania wód deszczowych i ścieków; 
• Zabezpieczenie studzienek, otworów kanalizacyjnych i kanałów, poprzez zakrycie ich 

odpowiednimi pokrywami lub w inny skuteczny sposób; 
• Zamontowanie barierki ochronnej przed wejściem do budynku przedszkola, 

uniemożliwiającej bezpośrednie wejście dzieci na jezdnię; 
• Aby przejścia w obrębie terenu przedszkola były w okresie zimowym oczyszczone ze śniegu 

i lodu oraz posypywane piaskiem; 
• By w salach i na korytarzach wszystkie tablice, gabloty, kwietniki itp., wyposażenie były 

instalowane na ścianach tak, by nie stwarzały zagrożenia i były zamocowane w sposób 
stabilny i trwały; 

• Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przez ewentualnym 
zsuwaniem się po nich dzieci, stopnie nie mogą być uszkodzone ani śliskie, bez otwartych 
przestrzeni pomiędzy biegami schodów; 

• Aby miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 
nieuprawnionym, były odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich 
dostępem. 

 
W czasie użytkowania placówka powinna być poddawana: 

• Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego: 
- elementów budynku i instalacji narażonych n szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu – elewacja zewnętrzna 
budynku, rynny, pokrycie dachu, stolarka okienna i oszklenia okien, 
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
- instalacji gazowych, 
- przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

• Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; 
kontrolą tą powinno być objęte również badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od 
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

 
W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, należy zapewnić temperatur, co najmniej 18 
ºC. Jeżeli nie jest to możliwe, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym 
organ prowadzący. 
 
Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 
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• Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 ºC lub jest niższa; 

• Wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 
 
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: 

• Podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie; 
• Zapewnić udzielenie pierwsze pomocy osobom poszkodowanym; 
• Ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku; 
• Sporządzić właściwą dokumentację wypadku po ustaleniu jego okoliczności i przyczyn; 
• Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

 
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o 
śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku pry racy oraz o każdym innym wypadku, który 
wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy 
pracy. Powinien także prowadzić rejestr wypadków przy pracy. 
 
Pracodawca ponosi koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ma 
też obowiązek przechować dokumentację wypadkową przez okres 10 lat. 
 
W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku dziecka powierzonego opiece placówki: 

• Pracownik przedszkola, który został powiadomiony o wypadku, niezwłocznie zapewnia 
poszkodowanemu dziecku opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 
medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu dziecku pierwszej pomocy. 

• O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 
- rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka, 
- pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- społecznego inspektora pracy, 
- organ prowadzący szkołę lub placówkę, 
- radę rodziców. 

• O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie zawiadamia się 
prokuratora i kuratora oświaty, a o każdym wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia 
– państwowego inspektora sanitarnego. 

• Zawiadomień, o których mowa wyżej, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego 
pracownik placówki. 

• Dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie 
powypadkowe i sporządza dokumentację wypadkową; w składzie zespołu może 
uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. 

• Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor lub osoba przez niego 
upoważniona zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dostęp osób 
niepowołanych. 

• Po sporządzeniu dokumentacji wypadkowej jeden egzemplarz protokołu doręcza się 
rodzicom dziecka, a jeden pozostaje w placówce; organowi prowadzącemu i kuratorowi 
oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 

• Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci, omawia także z pracownikami 
placów okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne środki 
profilaktyczne, które należy podjąć. 

• Elementy wyposażenia placu zabaw, których przemieszczenie się może stanowić 
zagrożenie dl zdrowia dzieci, powinny być mocowane na stałe. 

• Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. 
• Na placu zabaw powinna być umieszczona tablica informacyjna określająca zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 
 

5. Podstawy prawne 
 

1) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
ze zm.). 

2) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 ze zm.). 

3) Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r.  Nr 10, poz. 55 ze zm.). 

4) Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 
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125, poz. 1317). 
5) Ustawa z 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265). 
6) Ustawa z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 

126, poz. 1384). 
7) Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). 
8) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 ze zm.). 
9) Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z 9 kwietnia1966 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu 
garmażeryjnego (Dz.U. z 1966 r. Nr 22, poz. 142). 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545; Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 
1092). 

11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650). 

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 
2468). 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 115, 
poz. 744; zm.: Dz.U. z 200 r. Nr 14, poz. 117). 

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 148, poz. 973). 

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 26, poz. 313; zm.: Dz.U. z 2000 r . Nr 82, poz. 930). 

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada2001 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).  

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 6, poz. 69.). 

19) Rozporządzenie Ministra Zdrowia za 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w 
zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 2, poz. 233). 

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w spawie wykazu chorób 
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych 
sprawach (Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115). 

21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2002 r. Nr 132, 
poz. 1121). 

22) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań 
lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące 
prace, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne 
osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz.U. z 2003 r. Nr 61, poz. 551). 

23) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 kwietna 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy 
wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 67, po. 633). 

24) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań 
higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających o obrotu 
środki spożywcze (Dz.U. z 2004 r. Nr 104, poz. 1096). 

25) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860). 
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26) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru 
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 
227, poz. 2298). 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie 
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2672). 

 
 
1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 

 

 

 


