
        Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 16  

        Dyrektora Miejskiego Żłobka w Głownie  

        z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZDROWYCH  

I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA 

DZIECI W MIEJSKIM ŻŁOBKU W GŁOWNIE 

  



2 
 

Spis treści 

Podstawa prawna............................................................................................................................................. 3 

Tryb dokonywania zmian w procedurze ......................................................................................................... 3 

I ZDROWIE .................................................................................................................................................... 4 

II BEZPIECZEŃSTWO .................................................................................................................................. 5 

Zasady bezpieczeństwa w salach opieki dziennej ....................................................................................... 5 

Zasady bezpieczeństwa podczas wyjścia na teren placu zabaw Żłobka ..................................................... 6 

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/spacerów poza teren placówki .............................................. 7 

Zasady bezpieczeństwa, gdy na terenie Żłobka zdarzy się Dziecku nieszczęśliwy wypadek .................... 7 

Zasady bezpieczeństwa, gdy Pracownik znajduje na terenie Żłobka niebezpieczne przedmioty i rzeczy . 8 

Sposób prezentacji procedur ........................................................................................................................... 9 

 

  



3 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (Dz. U. z 2018 r. 

poz.603); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379) 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz.151); 

4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1541); oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1422, ze zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650); 

7. Statut Miejskiego Żłobka w Głownie stanowiący załącznik do Uchwały Nr II/19/18  

Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia  Miejskiego 

Żłobka w Głownie. 

 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 
 

1. Zmiany w procedurze wprowadzane są przez Dyrektora Żłobka z własnej inicjatywy,  

na wniosek opiekunów bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni). 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2019 r. 
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I ZDROWIE 

1. Rodzice przyprowadzają do Żłobka tylko Dzieci zdrowe. 

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do Żłobka. 

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,  

z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

4. W stanach infekcji, chorób skórnych – zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi 

chirurgiczne, inne) Dziecko nie powinno uczęszczać do Żłobka do czasu całkowitego 

wyleczenia. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych 

Dziecka oraz udzielenia Opiekunowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

6. Opiekun na bieżąco podaje Rodzicom informację o samopoczuciu Dziecka lub  

o zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w Żłobku. 

7. W czasie pobytu Dziecka w Żłobku, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 

zgłoszenia przez Dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego Dziecka oraz innych Dzieci w Żłobku 

(m.in.  uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, 

wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura i inne) Opiekun ma 

obowiązek powiadomienia telefonicznego Rodzica/Opiekuna prawnego oraz 

poinformowanie Dyrektora o stanie zdrowia Dziecka. 

8. Po otrzymaniu od Opiekuna lub Dyrektora informacji o stanie zdrowia Dziecka Rodzic jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania Dziecka ze Żłobka, a w szczególnych 

przypadkach najpóźniej do dwóch godzin ze wskazaniem konieczności konsultacji 

lekarskiej. 

9. W sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu z Rodzicami, Opiekun lub Dyrektor 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami 

upoważnionymi przez Rodziców do odbioru Dziecka. 

10. W przypadku wystąpienia u Dziecka choroby zakaźnej Żłobek ma prawo żądać od Rodzica, 

a Rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

zakończenie leczenia. 

11. W przypadku stwierdzenia u Dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej  

i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) Rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii. 

12. W Żłobku nie podaje się Dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz  

w postaci zastrzyków, maści, żelu. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę rodzica, 

z załączonym skierowaniem/zleceniem lekarza o konieczności podawania leku dziecku  

z chorobą przewlekłą może to zrobić tylko Pielęgniarka. 

13. Przyprowadzenie Dziecka do Żłobka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodziców na 

udział Dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Żłobek zgodnie  

z obowiązującym prawem, tylko w miarę możliwości spełnia życzenia Rodziców, aby 

Dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie uczestniczyły w spacerach  

i zabawach w ogrodzie żłobkowym. 

14.  Pomieszczenia Żłobka w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie podczas 

nieobecności Dzieci, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
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II BEZPIECZEŃSTWO 

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby działań 

do wieku Dziecka i jego możliwości rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalnych, 

a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad Dziećmi w czasie pobytu  

w Żłobku i poza jego terenem. 

2. Żłobek zapewnia Dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak 

i psychicznym. 

3. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie Dzieci mu powierzonych,  

a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. 

5. Ubiór Dziecka oraz obuwie powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz 

dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt 

Dziecka na powietrzu. Wskazane jest pozostawienie przez Rodziców w szatni zapasowych 

części garderoby. 

6. Zabrania się zakładania Dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii  

w tym łańcuszków i bransoletek. 

7. Podczas pobytu Dzieci w ogrodzie żłobkowym zajęcia i zabawy odbywają się na 

wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie 

pod opieką Opiekuna. 

8. Korzystanie z ogrodu żłobkowego regulują zapisy REGULAMINU KORZYSTANIA Z 

PLACU ZABAW W MIEJSKIM ŻŁOBKU W GŁOWNIE z dnia 30.01.2019 r. 

9. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez Opiekuna -  zabrania się 

pozostawiania Dzieci bez opieki, nawet na chwilę. 

10. Opiekun ustala wraz z Dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje 

z nimi Rodziców Dzieci. 

11. Opiekun przez cały czas wykonuje jedynie czynności związane z opieką nad Dziećmi, jego 

uwaga skupiona jest wyłącznie na nich. 

12. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości  

w miejscach do tego przeznaczonych. 

13. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu BHP, ochrony 

ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

Zasady bezpieczeństwa w salach opieki dziennej 

1. Opiekun ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do przebywania 

Dzieci nie zagrażają bezpieczeństwu Dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić 

uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, Opiekun ma obowiązek zgłosić 

to do Dyrektora Żłobka celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek Opiekun ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi 

się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić Dzieci z sali, przerywając 

zajęcia.  
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3. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe 

oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 20°C). 

4. Podczas pobytu Dzieci opiekun Dziecięcy nie może pozostawić Dzieci bez opieki. 

5. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu Opiekunowi i zapewnić zastępstwo na czas 

nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia Opiekuna  

z odpowiedzialności za Dzieci. 

6. Jeżeli Dziecko chce skorzystać z toalety, Opiekun powinien zapewnić odpowiednie 

bezpieczeństwo Dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy. 

7. Nie wolno Dzieciom samodzielnie wychodzić z sali.  

8. Opiekun dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. Należy 

pamiętać, że przez cały czas pobytu Dzieci w Żłobku należy zapewnić im odpowiednią 

opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie okien, wejść do Żłobka 

i ogrodzenia terenu Żłobka. Pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać 

zagrożenia dla innych Pracowników i Dzieci. 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wyjścia na teren placu zabaw Żłobka 

1. Opiekun sprawuje ciągły dozór i opiekę nad Dziećmi a także wdraża Dzieci systematycznie 

do zgodnej zabawy oraz do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami. 

2. Podczas zabaw Dzieci, Opiekunki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami, 

całą swoją uwagę powinny skoncentrować tylko na Dzieciach. 

3. Od pierwszych dni pobytu Dzieci na terenie placu zabaw, należy uczyć Dzieci korzystania 

z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Kolejność działań Opiekuna: 

1. Opiekun ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren placu zabaw Żłobka.  

2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu na placu 

zabaw. 

3. Przypomina obowiązujący regulamin placu zabaw oraz instrukcje dotyczące stosowanych 

na nim urządzeń zabawowych. 

4. Dzieci przemieszczają się z Żłobka na teren poza nim w kolumnach dwójkowych lub/i  

w sześcioosobowych wózkach dziecięcych. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzania 

liczebności grupy. 

5. Opiekun sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia. 

6. Nie wolno pozwalać Dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków. 

7. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody 

Dzieci. 

8. Powrót do budynku Żłobka odbywa się w parach lub/i wózkach sześcioosobowych po 

uprzednim sprawdzeniu liczebności grupy. 
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Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/spacerów poza teren placówki 

1. Każde wyjście Opiekuna z Dziećmi poza teren Żłobka jest odnotowane w zeszycie wyjść.  

2. Organizator wyjścia/wyjazdu Dzieci poza teren Żłobka odpowiada za zdrowie  

i bezpieczeństwo powierzonych mu Dzieci, są one pod jego stałym nadzorem. 

3. Należy uzyskać zgodę Rodziców na udział ich Dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, 

w której znajduje się Żłobek. Jeśli u Dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie 

zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.  

4. Należy przestrzegać warunków opieki nad Dziećmi, a w szczególności: 

1) stale sprawdzać stan liczebny Dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu; 

2) Opiekun zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki; 

3) w chwili wypadku to Opiekun koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to 

odpowiedzialność. 

5. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. 

Szczegółowe zasady organizowania wycieczki: 

Opiekun: 

1. Zapoznaje Dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub 

spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek Dzieci, zainteresowania i potrzeby, 

sprawność fizyczną, stan zdrowia. 

2. Dba o właściwy dobór ubioru Dzieci do warunków atmosferycznych. 

3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad Dziećmi. 

4. Przypomina Dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki 

i spacery. 

5. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba Dzieci, godzina 

wyjścia, planowany powrót, podpis Opiekuna). 

6. Dzieci przemieszczają się z Żłobka na teren poza nim w kolumnach dwójkowych lub/i  

w sześcioosobowych wózkach dziecięcych. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzania 

liczebności grupy. 

7. Przelicza stan osobowy Dzieci. 

8. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem Dzieci. 

9. Po powrocie Opiekun ponownie przelicza ilość Dzieci. 

 

Zasady bezpieczeństwa, gdy na terenie Żłobka zdarzy się Dziecku nieszczęśliwy 

wypadek 

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

nastąpiło w czasie pozostawienia Dziecka pod opieką placówki - Żłobka. 

1. Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia) 

Opiekun/ Pielęgniarka: 

1)  Udziela Dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2) Zabezpiecza grupę. 
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3) Powiadamia Dyrektora placówki. 

4) Powiadamia Rodziców, Opiekunów Dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie 

z Rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru Dziecka ze Żłobka w dniu zdarzenia. 

Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia. 

2. Podczas poważnego wypadku 

Opiekun/ Pielęgniarka: 

1) Udziela Dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej (sposób udzielania pomocy uzależniony 

jest od potrzeb poszkodowanego Dziecka i rodzaju wypadku). 

2) Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór opiekuna przebywającego w innej grupie wiekowej  

w najbliższej sali). 

3) Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych). 

4) Powiadamia Dyrektora placówki oraz pracownika służby BHP. 

5) Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych Opiekunów o nieszczęśliwym wypadku. 

6) W dniu zdarzenia sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia. Gdy 

zdarzenie nie zagraża życiu Dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

wspólnie z Rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią 

Rodziców). Jeżeli zdarzenie zagraża życiu Dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia Rodziców/Opiekunów 

prawnych. 

7) Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren Żłobka, wszystkie stosowne decyzje 

podejmuje Opiekun grupy. 

Dyrektor placówki: 

1) Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego ze Żłobkiem pracownika 

Służby BHP. 

2) O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie Policję. 

3) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

4) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub pomieszczenia 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin. 

5) Powołuje członków Zespołu Powypadkowego. 

 

Zasady bezpieczeństwa, gdy Pracownik znajduje na terenie Żłobka niebezpieczne 

przedmioty i rzeczy 

1. Opiekun podejmuje działania uniemożliwiające Dzieciom kontakt z niebezpiecznymi 

przedmiotami lub środkami. 

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób 

niepowołanych. 

3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez Dziecko, przeprowadza z Rodzicami rozmowę 

celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co Dziecko zabiera  

z domu do Żłobka. 
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4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Żłobka. 

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia. 

6. W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie  

z Personelem Żłobka analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze. 

W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić Dzieci, powiadomić 

Dyrektora i odpowiednie służby (Straż Pożarną, Policję). W trakcie prowadzenia akcji przez 

ww. służby podporządkować się kierującym akcją. 

 

Sposób prezentacji procedur 

1. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedury. 

2. Zapoznanie Rodziców z treścią procedury. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Żłobka.  

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Głownie 

/-/ 

Edyta Strumian 

 

 


