
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematy działania w sytuacjach trudnych 
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Zagrożenia w przedszkolu. 
 

1. Wypadki 
2. Uprowadzenia 
3. Ucieczka dziecka 
4. „Zły dotyk” 
5. Kataklizmy (pożar, czad, gaz, piorun, woda) 
6. Choroba 
7. Odbiór dzieci przez osoby nieupoważnione 

 

1. Wypadki 

 
Zapobieganie: 

• rozmowy z dziećmi ( ustalenie zasad zachowania się, wprowadzenie umów i kodeksów) 

• zgłaszanie wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu, nie wpuszczanie do pomieszczeń, miejsc 
zagrażających dzieciom. 

• zaopatrzenie w apteczkę, instrukcję udzielania pomocy 

• przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, wyznaczenie osób 
do udzielania pomocy przedmedycznej 

 
Schemat postępowania w razie wypadku 

• udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej zgodnie z „Procedurą postępowania w sytuacji 
zaistnienia wypadku dziecka w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku”  

• Usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia 

• W przypadku stwierdzenia braku możliwości samodzielnego udzielenia 

• poszkodowanemu pierwszej pomocy, należy zorganizować pomoc 

• powiadomienie rodziców, dyrektora przedszkola 
 

2. Uprowadzenia 

 
Zapobieganie: 

• Bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci bez opieki! 

• Rozmowy z dziećmi, uświadomienia zagrożeń, ustalenie zasad zachowania, przećwiczenie 
zachowań asertywnych, 

• Uczulenie personelu na obecność obcych osób w przedszkolu, 

• Zapoznanie rodziców z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 
Respektowanie jej zapisów przez Rodziców i personel przedszkola. 

•  Izolowanie dziecka w sytuacji niepewnej, 

• Zabezpieczenie przedszkola przed wejściem osób niepowołanych (domofon, samozamykacz, 
zamknięcie bramki bocznej) 

 
Schemat postępowania w razie uprowadzenia dziecka 

• zawiadomienie policji i rodziców, dyrektora 
 

3. Ucieczka dziecka 

 
Zapobieganie: 

• zabezpieczenie budynku przed samowolnym  opuszczeniem przedszkola przez dziecko (system 
zamykania i otwierania drzwi, uczulenie rodziców i personelu na konieczność zamykania 
drzwi) 



• rozmowy z dziećmi: uświadomienie dzieciom zagrożeń, ustalenie zasad 

• przeliczenie dzieci, 

• rozmowy z rodzicami gdy dziecko oznajmia zamiar samodzielnego powrotu do domu, 
 
 
Schemat postępowania w momencie stwierdzenia ucieczki dziecka 

• ustalenie osoby która zaginęła- sprawdzenie listy obecności 

• szybkie sprawdzenie pomieszczeń przedszkola, ogrodu, 

• równoczesne zawiadomienie dyrektora i rodziców, policji, 

• poszukiwanie uciekiniera poza ogrodem 
 

4. „Zły dotyk” 

 
Zapobieganie: 

• rozmowy z dziećmi: uświadomienie dzieciom praw człowieka, praw 
 do intymności, 

• nie pozostawianie dzieci pod opieką nieznanych osób 

• obserwowanie zachowania i wyglądu dzieci, konsultacje z psychologiem 
   
Schemat postępowania na wypadek „złego dotyku” 

• spróbować wyjaśnić niepokojące zachowanie zapytać dziecko co się stało?, rozmawiać z 
rodzicami,  

• skontaktować się z specjalistami, (lekarzem, psychologiem) 

• żądać zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka 

• zawiadomić policję 
 

5. Kataklizmy (pożar, czad, gaz, piorun, woda) 

 
Zapobieganie 

• Zaznajomić pracowników z aktualną Instrukcją P. Poż, 

• przećwiczyć alarm próby- ewakuację ludzi z przedszkola, 

• rozmowy z dziećmi, uświadomienie zagrożeń, ustalenie zasad postępowania, 
 
Schemat postępowania w razie kataklizmu 

• natychmiast opuścić pomieszczenie w którym jest czynnik zagrażający lub podejrzany (np. 
zapach) ludziom, natychmiast zgłosić dyrektorowi, 

• dyrektor lub osoba zastępująca ogłasza alarm, zarządza ewakuację. 
 

6. Choroba 

 
Zapobieganie 

• rozmowy z rodzicami dotyczące przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych, 
przynoszenia zaświadczeń od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola po chorobie, 

• uświadomienie rodzicom zakazu podawania leków w przedszkolu, 

• zobowiązać rodziców do jak najszybszego odebrania dziecka w momencie zaistnienia 
symptomów choroby (temperatura, wysypka…), 

• stworzyć higieniczne warunki w przedszkolu (czyste: pomieszczenia, zabawki; czyste i 
zdezynfekowane sanitariaty, wietrzenie pomieszczeń, odpowiednia temperatura sal, zdrowe i 
urozmaicone posiłki, dopilnowanie dzieci- odpowiednio ubrane, regulowanie czasu pobytu w 



ogrodzie w zależności od pogody, harowanie dzieci: ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy w 
ogrodzie) 

 
Schemat postepowania w stwierdzenia choroby 

• Udzielenie pomocy przed medycznej, wezwanie pogotowia, zawiadomienie rodziców, 
dyrektora w sytuacji nagłego, ostrego pogorszenia zdrowia 

• W miarę możliwości odizolowania dziecka od reszty grupy, 

• Telefoniczne powiadomienie rodzica i zobowiązanie go do jak najszybszego odebrania dziecka 
 

7. Odbiór dzieci przez osoby nieupoważnione 

 
Zapobieganie 

• przedstawienie rodzicom zapisu statutowego zasad odbierania dzieci, wyjaśnienie kto jest 
osoba nieupoważnioną, 

• sporządzić listy osób uprawnionych do odebrania dziecka, 

• przekazywać ją wraz z dzieckiem nauczycielowi aktualnie sprawującemu opiekę, 

• przygotować druki upoważnień 

• wylegitymować, sprawdzić dane osobowe zawarte w upoważnieniu 
 
Schemat postępowania w razie próby odebrania dziecka przez osobę nieupoważnioną 

• Nie wydawać dziecka osobie nieupoważnionej, zgłosić dyrektorowi, powiadomić rodziców 

• W razie potrzeby wezwać policję. 
 

8.  Zagrożenia w ogrodzie przedszkolnym 

 
1. Ucieczka dziecka 
2. Wypadki, skaleczenia 
3. Osoby z zewnątrz wykonujące różne czynności w ogrodzie lub w przedszkolu, osoby obce. 
4. Porwania 

 

9. Ucieczka dziecka 

 
Zapobieganie: 

• sprawdzenie i zabezpieczenie ogrodu (zamknięcie bramek) 

• rozmowy z dziećmi: uświadomienie dzieciom zagrożeń, ustalenie zasad 

• przeliczenie dzieci przed wyjściem, w czasie pobytu dzieci w ogrodzie i przed wejściem do 
przedszkola 

• rozmowy z rodzicami,  gdy dziecko oznajmia zamiar samodzielnego powrotu do domu 
 
Schemat postępowania w momencie stwierdzenia ucieczki dziecka 

• ustalenie osoby, która zaginęła- sprawdzenie listy obecności 

• szybkie sprawdzenie ogrodu 

• równoczesne zawiadomienie dyrektora i rodziców 

• poszukiwanie uciekiniera poza ogrodem 

• zawiadomienie policji 
 

10. Wypadki i skaleczenia 

 
Zapobieganie: 



• sprawdzić ogród pod kątem bezpieczeństwa dzieci, w momencie zauważenia 
niebezpieczeństwa, wrócić do przedszkola, zawiadomić dyrektora, 

• rozmowa z dziećmi (ustalenie zasad zachowania, uświadomienie dzieciom zagrożenia) 
 
Schemat postępowania gdy wydarzy się wypadek 

• udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej, 

• w zależności od powagi wypadku wezwać pogotowie, zawiadomienie rodziców, dyrektora 
przedszkola 

 

11. Osoby z zewnątrz wykonujące różne czynności w ogrodzie lub w przedszkolu, 

osoby obce 

 
Zapobieganie: 

• zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wykonujące różne czynności na terenie przedszkola 
„kręcące się” koło ogrodzenia 

• rozmowa z dziećmi, uświadomienie dzieciom zagrożeń, ustalenie zasad reakcji w danej 
sytuacji 

 
Schemat postepowania  gdy zajdzie integracja osoby z zewnątrz w stosunku do dzieci 

• uczulić pracowników, zmotywować do wspólnych działań, pomocy 

• w zależności od sytuacji: wyjaśnić, odizolować dzieci, 

• zgłosić dyrektorowi 

• wezwać policję 
 

12. Porwania 

 
Zapobieganie: 

• ustalenie zasad odbierania dzieci z przedszkola, 

• uczulenie personelu, 
 
Schemat postepowania w razie porwania 

• zawiadomić policję, rodziców, dyrektora                                                                                                                                            
 

 
 

Zagrożenia w czasie wyjść poza teren przedszkola. 
 

1. Odłączenie się dziecka od grupy 
2. Wypadki w czasie wycieczki 
3. Integracja osób postronnych  

 
 

1. Odłączenie się dziecka od grupy 

Zapobieganie 

• rozmowy z dziećmi: uświadomienia dzieciom zagrożeń, ustalenie reguł, zasad zachowania 

• przećwiczenie z dziećmi reakcji na zbiórkę 

• przygotowanie listy dzieci, wpis do zeszytu wyjść 

• zapewnienie dzieciom opieki (zgodnie z regulaminem) 

• oznaczenie grup (kamizelka, czapka, chustka, identyfikatory) 



• wielokrotne przeliczanie dzieci 
 
Schemat postępowania gdy dziecko odłączy się od grupy 

• ustalenie kto zginął 

• zapewnienie grupie bezpiecznego miejsca pobytu, co najmniej jedna osoba wyrusza na 
poszukiwanie 

• zawiadomienie policji, rodziców, dyrektora 
 

2. Wypadki 

Zapobieganie: 

• sprawdzić teren przed wycieczką po kątem bezpieczeństwa dzieci, 

• rozmowa z dziećmi (ustalenie zasad zachowania, uświadomienie dzieciom zagrożeń) 

• zaopatrzenie w apteczkę 
 
Schemat postępowania gdy wydarzy się wypadek 

• udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej, 

• w zależności od powagi wypadku: doprowadzenie dziecka do przedszkola, punktu pomocy 
sanitarnej lub wezwanie pogotowia,  zawiadomienie rodziców, dyrektora przedszkola 

• w przypadku pogryzienia przez psa, próby ustalenia danych osobowych właściciela, 
zawiadomienia policji i rodziców.  

 

3. Ingerencja osób postronnych 

Zapobieganie: 

• rozmowa z dziećmi, uświadomienie dzieciom zagrożeń, ustalenie zasad reakcji w danej 
sytuacji 

 
Schemat postępowania gdy zajdzie ingerencji osoby postronnej 

w zależności od sytuacji:  

• wyjaśnić  

• oddalić się z grupą 

• wzywać pomoc, zgłosić policji, dyrektorowi 
 


