BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE
Szczegółowy wykaz procedur:
1. Procedura zabezpieczenia przed wtargnięciem osób niepowołanych.
2. Procedura dotycząca obowiązków nauczyciela oraz dyrektora, gdy odkryją, że
dziecku dzieje się krzywda.
3. Procedura CE, czyli bezpieczeństwo zabawek.

I PROCEDURA ZABEZPIECZENIA PLACÓWKI PRZED
WTARGNIĘCIEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH
Obszar ogrodu placówki, budynek placówki i pomieszczenia gospodarcze
Osoby odpowiedzialne

1. Podczas otwierania placówki, w trakcie pracy placówki:

otwieranie furtek, drzwi przejściowych, drzwi głównych, wyłączanie alarmu,
wietrzenie sal i pomieszczeń godz. 5.35 – nauczyciel mający dyżur od godz. 6.00

otwieranie drzwi kuchennych o godz.5.40 – osoba pracująca w kuchni od godz. 6.00

otwieranie drzwi wyjściowych na teren przedszkolny, drzwi bocznych, drzwi przy
kancelarii oraz drzwi wejściowych do grupy Kruszynek o godz. 6.00 – osoba pracująca w
kuchni do godz. 6.00,

odbieranie domofonów i otwieranie drzwi – intendentka, pomoc kuchenna, kucharka
lub osoba dyspozycyjna

nadzór nad przebywającymi na terenie placówki osobami obcymi – intendentka lub
osoba dyspozycyjna,

otwieranie i zamykanie drzwi rodzicom przyprowadzającym lub odbierającym dzieci
pomiędzy 10.00 a 14.00 oraz petentom – intendentka lub osoba dyspozycyjna,

zamykanie drzwi głównych godz. 10.00 – woźna pracująca do godz. 18.00

pytanie o powód przebywania na terenie ogrodu osób obcych po godzinach
przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki – woźne oddziałowe lub pracownicy, którzy
zauważą osoby obce

otwieranie okien w celu wietrzenie sali – nauczyciel pracujący w grupie

dyżur całodzienny na korytarzach placówki na parterze i piętrze – woźna oddziałowa,

nadzór nad garażem, szatnią – woźna oddziałowa.
2.
Na zakończenie pracy:

magazyn żywnościowy, magazyn warzywny: zamykanie okien i drzwi - intendentka

zamykanie drzwi wyjściowych na teren przedszkolny, drzwi bocznych, drzwi przy
kancelarii oraz drzwi wejściowych do grupy Kruszynek o godz. 16.30 – osoba pracująca w
kuchni do godz. 16.30,

zamykanie okien w jadalni, sprawdzenie zamknięcia drzwi w magazynach, zamykanie
drzwi kuchennych o godz. 16.35 - osoba pracująca w kuchni do godz. 16.30,

zamykanie głównej furtki do ogrodu o godz. 17.00 –woźna oddziałowa pracująca do
godz. 17.00,

zamykanie furtki przy bramie wjazdowej godz.17.00 – woźna oddziałowa pracująca
do godz.17.00, ( wyjątki podczas zebrań)

zamykanie bramy wjazdowej do placówki, garażu - woźna oddziałowa pracująca do

godz. 17.00,

zamykanie okien w salach i pomieszczeniach gospodarczych, zamykanie drzwi
pomieszczenia przechodzącego i garażu godz. 17.35 – woźna oddziałowa pracująca do godz.
17.30,( wyjątek podczas zebrań - nauczyciel)

kontrola pomieszczeń placówki - woźna oddziałowa pracująca do godz. 18.00,
( wyjątek podczas zebrań - nauczyciel)

kancelaria :zamykanie okien i drzwi - dyrektor

zamykanie drzwi głównych, załączanie alarmu, zamykanie furtki przy ul. Jasnej
godz.18.05 - woźna oddziałowa pracująca do godz.18.00,( wyjątki podczas zebrań)

kontrola zamknięcia drzwi, bram i furtek o godz. 18.05 - woźna oddziałowa
pracująca do godz. 18.00,

II PROCEDURA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA,
DYREKTORA D/S. PEDAGOGICZNYCH, PSYCHOLOGA, GDY
ODKRYJĄ,ŻE DZIECKU DZIEJE SIĘ KRZYWDA
Są to między innymi następujące sytuacje:

doprowadzenie małoletniego poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego lub
poddania się innej czynności seksualnej (art. 200 Kodeksu karnego),

kazirodztwo (art. 201 Kodeksu karnego),

pornografia (art.202 Kodeksu karnego),

rozpijanie małoletniego (art.208 Kodeksu karnego),

znęcanie się (art.207 Kodeksu karnego),

porzucenie małoletniego poniżej 15 roku życia (art. 210 Kodeksu karnego),

nakłanianie do żebrania (art.104 Kodeksu wykroczeń),

przemoc domowa.
POSTĘPOWANIE PRZY PODEJRZENIU, ŻE DZIECKU DZIEJE SIĘ KRZYWDA
Nauczyciel, gdy podejrzewa , że dziecku dzieje się krzywda:

powiadamia dyrektora przedszkola, Zarząd SRDNPK

psychologa.
Postępowanie dyrektora (na podstawie art.304 § 2 Kodeksu postępowania karnego):

powiadamia psychologa o sytuacji dziecka,

informuje o sytuacji rodzinnej (na podstawie art.572 Kodeksu cywilnego)
- sąd rodzinny,
- policję,
–
prokuratora ( z wyjątkiem kodeksu wykroczeń).
Postepowanie psychologa :

rozmawia z dzieckiem, któremu dzieje się krzywda, w celu udzielenia pomocy, a nie
sprawdzania, czy mówi prawdę, wypytywania (np.coś się stało?).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO
JEST OFIARĄ PRZEMOCY
Nauczyciel, gdy podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy:

powiadamia dyrektora przedszkola, Zarząd SRDNPK

psychologa.
Postępowanie dyrektora (na podstawie art.12 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie):

powiadamia psychologa o sytuacji dziecka,

informuje o sytuacji rodzinnej (na podstawie art.572 Kodeksu cywilnego)
- sąd rodzinny,
- przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
Postępowanie psychologa :

rozmawia z dzieckiem, któremu dzieje się krzywda, w celu udzielenia pomocy, a nie
sprawdzania, czy mówi prawdę, wypytywania (np.coś się stało?).

III PROCEDURA CE, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK
Jednym z kryteriów wyboru zabawek, w które wyposażone są sale, jest spełnienie przez nie
wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego jest oznakowanie zabawek
znakiem CE.

CZYM JEST ZNAK CE
Znak CE, a właściwie „oznakowanie CE”, jest to symbol umieszczony na wyrobie przez
jego producenta w celu poświadczenia, że wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego
wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Jak sprawdzić, czy dana zabawka posiada oznakowanie CE.

CE
Specyficzny znak CE musi być umieszczony na zabawkach lub ich opakowaniach wraz z
nazwą i znakiem handlowym/firmowym oraz adresem producenta lub jego przedstawiciela na
terenie Unii Europejskiej. Naniesione oznakowanie CE musi być widzialne, czytelne i
nieusuwalne z zabawki, z dołączonej przywieszki czy z opakowania. Dołączona
przywieszka/naklejka ma być przechowywana w wyznaczonym do tego miejscu w każdej
sali.
W przypadku małych zabawek albo zawierających małe części – oznakowanie CE może być
alternatywnie naniesione na przywieszkę lub dołączoną ulotkę. Zabawki, które posiadają znak
CE, mogą być bez przeszkód wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej (w tym oczywiście Polska) oraz w Norwegii, Islandii i
Ksiestwie Lichtenstein. Szczególną uwagę co do bezpieczeństwa zabawek przykłada się w

przypadku użytkowania ich przez dzieci poniżej 3 roku życia. W takim przypadku producent
musi posiadać dowód na to, że jego produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane
zabawkom, niektóre bowiem zabawki są bezpieczne tylko dla jednej kategorii dzieci, a biorąc
pod uwagę pewne warunki – mogą być niebezpieczne dla innej kategorii dzieci.
PROCEDURA ZGODNOŚCI
Zabawka, która oznakowana jest przez producenta symbolem CE, została przed
wprowadzeniem jej na rynek sprawdzona w ramach tzw. procedury zgodności. Procedura
oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami ma na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom, jakie zabawka może powodować z uwagi na posiadane właściwości chemiczne
i fizyczne. Taką procedurę przeprowadza producent zabawki zazwyczaj już na etapie
projektowania i pierwszej konstrukcji.
Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami uprawnia
producenta do umieszczenia na wyrobie symbolu CE.
W ramach procedury oceny zgodności przeprowadzane są badania z wymagań w zakresie
m.in.:

właściwości mechanicznych i fizycznych,

palności,

właściwości chemicznych,

właściwości elktrycznych,

higieny,

radioaktywności,

w zależności od asortymentu i właściwości zabawek.
Oznakowanie CE może zostać naniesione na zabawkę tylko przez producenta albo jego
uprawnionego przedstawiciela, ponieważ to producent ponosi pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo zabawki. Oznakowanie CE nie jest jednak handlowym świadectwem jakości,
certyfikatem bezpieczeństwa czy atestem wystawianym przez producentów dla danej partii
wyrobu. Zakup zabawki z takim oznakowaniem wskazuje jednak pewność, że dzieci mogą ją
bezpiecznie i bezproblemowo użytkować.
Umieszczenie symbolu CE na zabawce jest jedynym obowiązkowym oznakowaniem,
jakie producent musi zamieścić. Posiadając znak CE na wyrobach, producent zabawek nie
ma obowiązku uzyskiwać dodatkowych certyfikatów bezpieczeństwa wydawanych po
wykonaniu badań przez Państwowy Zakład Higieny czy Instytut Matki i Dziecka.

DOSTOSOWANIE ZABAWEK DO WIEKU DZIECKA
Kwestię bezpieczeństwa zabawek i oznakowania CE łączy wspólny element, jakim jest
ostrzeżenie co do użytkowania zabawek. Ostrzeżnia mogą być przedstawione w formie
pisemnej istrukcji, w postaci graficznej, a nawet akronimów i mogą się one znajdować na
samym produkcie lub na jego opakowaniu. Muszą być jednak widoczne dla osoby kupującej.
Istotne jest sprawdzenie, czy dana zabawka posiada takie ostrzeżenia, a jeżeli tak, należy

uważnie się z nimi zapoznać, zanim zabawka zostanie przekazana w użytkowanie
przedszkola.
Ostrzeżenia umieszcza się na produktach, gdzie jest ważne określenie granic wieku
użytkowników (od-do) lub ich zdolności, jak również podkreślenie potrzeby nadzoru ze
strony dorosłych.
Określenie dolnej granicy wieku dzieci, które mogą bawić się daną zabawką, powinno
determinować decyzję o zakupie. Dołączenie do zabawki ostrzeżenia w sposób stały ma na
celu również uniknięcie wystąpienia niebezpieczeństwa spowodowanego
nieprzewidywalnym, niebezpiecznym zachowaniem dzieci albo kilkukrotnym użyciem
zabawki przeznaczonej do użytku jednorazowego.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
W celu prawidłowego postępowania z zabawkami (szczególnie tymi nowej generacji lub
przeznaczonymi do samodzielnego montażu), dołączane są do nich instrukcje użytkowania.
Umożliwiają one użytkownikowi właściwe połączenie części zabawki, jej instalację,
przechowywanie, naprawę, czy konserwację. Instrukcje użytkowania warunkują również
prawidłowe rozłożenie zabawki na części w przypadku jej wyrzucenia.
Szczególnym rodzajem zabawek dla dzieci są zabawki ruchowe (np.drabinki, huśtawki),
które wymagają okresowych kontroli zapewniających bezpieczeństwo ich użytkowania. W
takim przypadku w instrukcji dodatkowo powinny znaleźć się informacje zwracające uwagę
na potrzebę przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji podstawowych części
(zawieszeń, mocowań, zakotwiczeń, itp.) oraz częstotliwości ich wykonywania.
Zapis w instrukcji musi również wskazywać, że niewykonanie takich okresowych przeglądów
może skończyć się uszkodzeniem zabawki i w konsekwencji spowodować np. upadek lub
przewrócenie się dziecka. Ta sama instrukcja wskazywać ma prawidłowość montażu zabawki,
ze szczególnym uwzględnieniem tych jej elementów, które w przypadku wadliwego montażu
mogą spowodować niebezpieczeństwo. Należy sprawdzić, czy dołączone instrukcje i
informacje dotyczące bezpieczeństwa napisane są w języku polskim.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO
Wspomnianą wcześniej pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo produkowanych zabawek
ponoszą ich producenci. Gdyby w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub kontroli Państwowej
Inspekcji Handlowej okazało się, że dana zabawka nie spełnia wszelkich wymogów
bezpieczeństwa, w trybie natychmiastowej wykonalności cały asortyment musi zostać
usunięty z rynku.

