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WSTĘP 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem 
odpowiedzialnej pracy każdego pracownika Żłobka. Opiekunki ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w Żłobku i podczas zajęć 
organizowanych poza terenem Żłobka. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych 
(ppoż.), które są określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  
 

CEL GŁÓWNY 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo 
każdego dziecka objętego opieką w naszym Żłobku. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu dziecka opiekunki i pozostały personel Żłobka są zobowiązani postępować 
zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 
niniejszego dokumentu.  
 

OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PROCEDURY 

Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy Żłobka, dyrektor oraz rodzice 
dzieci uczęszczających do Żłobka. 
 

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, 
KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY 

Dyrektor: 
1. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Żłobku.  
2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Żłobku, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Żłobek poza 
budynkiem Żłobka. 

3. Kontroluje obiekty należące do Żłobka pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 

4. Sporządza protokoły z kontroli obiektów. 
5. Odpowiada za jakość pracy pracowników i organizację pracy. 
6. Opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. 
 
Opiekunki:  
1. Są zobowiązane do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Żłobku oraz do rzetelnego 

realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. 
2. Zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa. 
3. Upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy 

wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 
4. Są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.  
 
Inni pracownicy: 
1. Są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym 

stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą Żłobka. 
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2. Pomagają opiekunkom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. 
3. Są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. 
 
Rodzice: 
1. Ilekroć w procedurach jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów 

prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
2. W trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa obowiązujące w Żłobku.  
3. W tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego 

dziecka oraz innymi pracownikami Żłobka.  
 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR 

1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej Żłobka oraz do wglądu u dyrektora 
Żłobka. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedur. 
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych każdego roku we wrześniu.  
 

DOKONYWANIE ZMIAN W PROCEDURACH 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może 
dokonać dyrektor Żłobka. Wnioskodawcą zmian może być Rada Rodziców lub personel Żłobka. 
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Żłobka, rodzice i personel 
Żłobka są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków 
wszystkich podmiotów niniejszej procedury. Procedury obowiązują wszystkich pracowników 
Żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz osoby upoważnione przez nich 
do odbioru dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WYKAZ PROCEDUR 
 
 

NR PROCEDURY NAZWA PROCEDURY 

PROCEDURA I Bezpieczny pobyt dziecka w Żłobku  

PROCEDURA II Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie Żłobka 

PROCEDURA III Postępowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w Żłobku 

PROCEDURA IV 
Postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy 
dzieciom w Żłobku 

PROCEDURA V 
Postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci chorób (nagłe objawy 
chorobowe u dziecka, choroby zakaźne) 

PROCEDURA VI 
Postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu u dzieci 
w Żłobku 

PROCEDURA VII Procedura ewakuacji dzieci i pracowników 

PROCEDURA VIII Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających teren Żłobka 

PROCEDURA IX Przyjęcie i odbieranie dziecka w Żłobku 

PROCEDURA X Podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Procedura I 

Bezpieczny pobyt dziecka w Żłobku 

 

Cel procedury: 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich 

pobytu w Żłobku. 

Opis procedury: 

1. Opiekun odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku 

narażenia ich na niebezpieczeństwo ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

2. Dzieci są przeprowadzane do Żłobka przez rodziców lub inne pełnoletnie upoważnione 

osoby od godziny 5.30 do godz. 8.00. Rodzice rozbierają dzieci i wprowadzają je do sali, 

w której dzieci przebywają pod opieką opiekuna. Analogicznie rodzice lub inne 

upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od opiekuna. 

3. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka nie później niż do godziny 16.30. 

4. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką opiekuna i personelu pomocniczego. 

5. Opiekun musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci 

zostaną odebrane przez rodziców. 

6. Opiekun ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić, czy warunki do przebywania 

dzieci nie zagrażają ich bezpieczeństwu. 

7. Przed przyjęciem dzieci opiekun powinien zadbać o wywietrzenie pomieszczenia 

i odpowiednią temperaturę. 

8. Jeśli sala pobytu dzieci nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa opiekun ma obowiązek 

zgłosić ten fakt dyrektorowi żłobka. 

9. Opiekun do czasu usunięcia usterek przeprowadza dzieci do innego pomieszczenia. 

10. Opiekunowi nie wolno zostawić dzieci bez opieki. Jeśli opiekun ma zamiar opuścić 

pomieszczenie pobytu dzieci, powinien zgłosić to innemu opiekunowi i zapewnić 

zastępstwo na czas swojej nieobecności.. 

11. Opiekun zapewnia opiekę dziecku korzystającemu z toalety. 

12. Opiekun musi skupiać swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi 

uwagę czynnościami, np. rozmową z innymi osobami czy przez telefon komórkowy. 

13. Opiekun oraz pokojowe odpowiadają za stan sprzętu w sali zabaw oraz zabawek, którymi 

bawią się dzieci. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć opiekun powinien skontrolować 

salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki, a wszelkie uchybienia w tym zakresie zgłosić 

dyrektorowi. 

14. Opiekun dba o czystość, ład i porządek na sali podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. 

15. Opiekun ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie 

wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia 

z rówieśnikami. 



16. Opiekun obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje, ewentualnie 

ingeruje w konflikty między dziećmi, jeżeli te nie są w stanie same ich rozwiązać. 

17.  Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć ich organizację, tok ćwiczeń 

ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Opiekun musi 

przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

18. Przy przemieszczaniu się grupy (np. do innej sali, na zewnątrz żłobka) dzieci ustawiają się 

parami lub korzystają z węża spacerowego i w taki sposób się poruszają. 

19. Opiekunowie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci również podczas ich snu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura II 

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie Żłobka 

Cel procedury: 

Określenie sposobu postępowania opiekuna w przypadku organizowania zabaw i korzystania 

ze sprzętu w ogrodzie żłobkowym. 

Opis procedury: 

1. Opiekun przed wyjściem na plac zabaw zasięga informacji u pracownika 

administracyjnego o stanie zanieczyszczenia powietrza w danym dniu. Wyjścia poza teren 

żłobka organizowane są wyłącznie wtedy, gdy indeks jakości powietrza jest bardzo dobry, 

dobry lub umiarkowany. W przypadku indeksu umiarkowanego czas wyjścia ogranicza się 

do pół godziny. 

2. Opiekunowie pomagają dzieciom przy ubieraniu się i rozbieraniu, sprawdzając przy tym 

stosowność ubrań dzieci do warunków atmosferycznych. 

3. Przed wyjściem na zewnątrz placówki oraz przed powrotem do żłobka opiekun sprawdza 

stan liczebny dzieci. 

4. Podczas upalnych dni dzieci przebywają w miejscach nienasłonecznionych i mają 

zapewnione nakrycie głowy oraz napoje. 

5. W czasie pobytu w ogrodzie opiekunki powinny być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi 

podopiecznymi i czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura III 

Postępowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w Żłobku 

 

Cel procedury: 

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w Żłobku oraz określenie obowiązków i zadań personelu 

Żłobka w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 

Opis procedury: 

Wypadek dziecka w Żłobku – nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć dziecka, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką Żłobka. 

 
I. Zapobieganie wypadkom 

 
Dzieci w wieku żłobkowym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których 
dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w żłobku. Zadaniem dorosłych jest więc 
wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności.  
 
II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w Żłobku  

 
Opiekun: 

1. Opiekun jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas 
ich pobytu w Żłobku, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów 
poprzez:  
a. przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych, 
b. uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,  
c. ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych, 
d. przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu 

bajek czy wyświetlaniu filmów. 
2. Opiekun ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.  
3. Opiekun ponadto ma obowiązek:  

a. otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,  
b. przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,  
c. tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,  
d. unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.  

 
Dyrektor: 

Dyrektor Żłobka czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, 
a w szczególności:  

a. pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Żłobku,  
b. umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,  
c. dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,  



d. zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, 
dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych 
oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,  

e. dba o okresowe kontrole obiektów należących do Żłobka. 
 
III. Postępowanie w razie wystąpienia wypadku 

 
1. Opiekun: 

1) Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej zgodnie z Procedurą 
postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy dzieciom 
w Żłobku. 

2) Zabezpiecza grupę poprzez zapewnienie jej nadzoru przez innego opiekuna. 
3) Zabezpiecza miejsce wypadku, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych. 
4) Powiadamia dyrektora placówki lub w przypadku jego nieobecności osobę zajmującą 

się w placówce sprawami BHP. 
5) Odnotowuje przebieg zdarzenia w zeszycie zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków 

będącego dokumentem placówki. 
 

2. Dyrektor: 
1) W przypadku wystąpienia wypadku lekkiego, kiedy brak wyraźnych obrażeń, 

po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku powiadamia rodzica 
o zdarzeniu, ustalając z nim dalsze postępowanie (ewentualną potrzebę wezwania 
pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia lub godziny odbioru dziecka ze żłobka 
w dniu zdarzenia). 

2) Jeżeli zdarzenie zagraża zdrowiu lub życiu dziecka i wymaga natychmiastowej 
interwencji lekarskiej wzywa pogotowie ratunkowe, a następnie powiadamia 
rodziców dziecka. 

3) W przypadku, gdy dziecko kwalifikuje się do leczenia szpitalnego, a do Żłobka nie 
dotarli jeszcze jego rodzice, przekazuje dziecko zespołowi pogotowia ratunkowego 
oraz towarzyszy mu w drodze do szpital, bądź wyznacza do tego celu jednego 
z opiekunów. 

4) Zawiadamia o każdym wypadku osobę zajmującą się w placówce sprawami BHP. 
5) O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie prokuratora, właściwego 

okręgowego inspektora pracy oraz burmistrza (organ prowadzący). 
6) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 
7) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń, 

zabezpiecza je do czasu oględzin. 
8) Zabezpiecza pomieszczenia do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
9) Powołuje członków zespołu powypadkowego, sporządza dokumentację 

powypadkową z udziałem tego zespołu. 

10) Omawia przyczyny zaistniałego wypadku z pracownikami placówki i podejmuje 

działania zapobiegawcze. 

11) Wpisuje wypadek do prowadzonego w Żłobku rejestru wypadków. 

 

3. Zespół powypadkowy: 

1) Bada okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. 



2) Zasięga informacji od świadków wypadku (opiekunów lub innych osób) na temat jego 

przebiegu. 

3) Zbiera inne dowody dotyczące wypadku. 

4) Dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku. 

5) Sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od wypadku. 

 

4. Protokół powypadkowy: 

1) Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu powypadkowego 

oraz dyrektor. 

2) Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się 

z materiałami postępowania powypadkowego, w tym rodzicom dziecka. Rodzice 

dziecka mają prawo w ciągu 7 dni od dnia doręczenia im protokołu złożyć zastrzeżenia 

do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

5. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem procedury powypadkowej 
odpowiedzialny jest dyrektor Żłobka. 

6. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren Żłobka, wszystkie stosowne decyzje 
podejmuje opiekun grupy i odpowiada za nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura IV 

Postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

dzieciom w Żłobku 

 

Cel procedury: 

Zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka Żłobka. 

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia dziecka 

przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej. 

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

wychowanka Żłobka. 

Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego 

oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych 

oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu 

w Polsce. 

Opis procedury: 

1. Przy udzielaniu pierwszej pomocy osoba, pomimo zdenerwowania, powinna wykazać się 

opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą skuteczności i sprawności 

jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika 

Żłobka przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

2. Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu 

jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, 

np. wyłączenie urządzeń, zasilania z sieci i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe 

dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien 

wezwać osobę, która wykona te czynności. 

3. Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował 

on przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. 

Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą 

pomocą. Takimi działaniami mogą być: 

a. podjęcie sztucznego oddychania, 

b. zewnętrzny masaż serca, 

c. zatamowanie krwotoku, 

d. ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, 

e. zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu, 

f. wezwanie pogotowia ratunkowego. 



4. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane 

do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego 

na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności 

ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. 

5. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez opiekuna prowadzącego 

w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze z grupą 

wychowanków Żłobka jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci. 

6. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne. 

7. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania 

poszkodowanemu udziela pracownik Żłobka, który zauważył wypadek lub jest 

świadkiem zdarzenia. 

8. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie 

z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

9. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia 

ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy 

poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, 

ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego. 

10. W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

wychowanka Żłobka opiekun może dokonać niezbędnych czynności mających na celu 

pomoc dziecku. 

11. W każdym przypadku wystąpienia urazu opiekun będący świadkiem zdarzenia 

lub opiekun, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia 

rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz Dyrektora Żłobka. 

12. O zaistnieniu wypadku w Żłobku niezwłocznie powiadamia się Dyrektora Żłobka. 

Postępowanie po zaistnieniu wypadku w Żłobku regulują oddzielne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura V 

Postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci chorób 

 

Cel procedury: 

Postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz ustalenie planów higieny w Żłobku tak, 

aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego 

lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. 

 

Opis procedury: 

Przedmiotem procedury jest: 

1. określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym, 

2. określenie zasad postępowania z dzieckiem chorym – objawy chorób, 

3. określenie zasad higieny w żłobku. 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników Żłobka, wychowanków Żłobka, a także 

rodziców i opiekunów prawnych wychowanków Żłobka. 

Definicje i terminy: 

Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa 

od pełni zdrowia organizmu. Choroba polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury 

organizmu. O zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynnika 

chorobotwórczego wywołuje niepożądane objawy, różniące się od czynności zdrowego 

organizmu. 

Postępowanie w wypadku wystąpienia u dzieci chorób: 

1. Rodzice przyprowadzają do Żłobka TYLKO DZIECI ZDROWE. W przypadku stwierdzenia 

u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy. 

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

chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do Żłobka do czasu całkowitego 

wyleczenia. 

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania opiekunowi wszelkich poważnych dolegliwości 

i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej żłobek ma prawo żądać 

od rodzica/prawnego opiekuna, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

5. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, opiekun natychmiast 

powiadamia rodzica/prawnego opiekuna o wystąpieniu u dziecka choroby – 



rodzice/prawni opiekunowie, są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka 

ze Żłobka i podjęcia leczenia. 

6. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) opiekun niezwłocznie powiadamia 

rodziców dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka 

ze Żłobka. 

7. Żłobek niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków choroby 

pasożytniczej lub zakaźnej wśród dzieci. 

8. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka 

w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania 

choroby rodzic/prawny opiekun niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Żłobek. 

9. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych 

spoczywa na rodzicach. 

10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej 

lub zatrucia pokarmowego, rodzice dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora 

placówki o zachorowaniu dziecka. 

11. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu 

się choroby na inne dzieci uczęszczające do Żłobka. 

12. Dziecko wraca do Żłobka po zakończeniu leczenia. Rodzice dziecka, po przebytej chorobie 

zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko 

jest zdrowe, a leczenie zostało zakończone. 

13. Dyrektor Żłobka prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja 

dla rodziców pozostałych wychowanków). 

14. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych 

lub przebywania na terenie Żłobka dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny, 

zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura VI 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu u dzieci  

w Żłobku 
 

Cel procedury: 

Zapewnienie higienicznych warunki pobytu dzieci w Żłobku oraz ochrona 

przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce. 

Opis procedury: 

I. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w Żłobku oraz chronić je przed 
rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się: 
1. Rodziców do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka. 
2. Opiekunów do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi Żłobka wszystkich informacji 

dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem 
u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców. 

3. Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi Żłobka podejrzeń 
co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie. 

4. Opiekunów do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców 
opiekunów na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości 
skóry dziecka). Rodzice dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej 
kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń 
dla rodziców. 

II. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki: 
1. Dyrektor Żłobka zarządza dokonanie przez osobę starszą pielęgniarkę kontroli 

czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności 
(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 

2. Starsza pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę 
o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. 
W przypadku stwierdzenia świerzbu zaleca wizytę u lekarza. Rodzic jest zobowiązany 
do niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka i podjęcia leczenia. 

3. Starsza pielęgniarka zapoznaje rodziców o sposobie działań, informuje też 
o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników, jednocześnie informuje 
dyrektora Żłobka o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

4. Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców 
o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli 
czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. Rodzic 
otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście grupowej. 

5. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, aby zapobiec przenoszeniu się 
pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do Żłobka po zakończeniu leczenia. 

6. Rodzice dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy i ciała (jeśli 
zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, 
że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. 



7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 
środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor Żłobka we współpracy 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej 
pomocy. 

8. Starsza pielęgniarka po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci 
po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, starsza pielęgniarka 
zawiadamia o tym dyrektora Żłobka w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków 
(zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru 
nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia 
potrzebnego wsparcia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura VII 

Ewakuacja dzieci i pracowników 

 

Cel procedury: 

1. Stworzenie warunków organizacyjnych zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi 

oraz mienia.  

2. Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci 

i pracowników oraz mienia Żłobka (ważnego sprzętu i dokumentów) w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia.  

3. Ustalenie sposobu postępowania na wypadek: 

 pożaru, 

 klęski żywiołowej (np. huraganu, gwałtownych przyborów śniegu), 

 klęski budowlanej, 

 zagrożenia wybuchem gazu, 

 miejscowego zagrożenia, najczęściej wynikającego z wad, nieprawidłowej 

eksploatacji urządzeń lub zaniedbań osób odpowiedzialnych za utrzymanie 

bezpieczeństwa, 

 zamachu terrorystycznego (np. otrzymania informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego). 

Opis procedury: 

1. Każdy pracownik, który zauważy niebezpieczeństwo ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie dyrektora Żłobka lub, w przypadku jego nieobecności, osobę 

przez niego upoważnioną, a także wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. 

2. Pracownik Żłobka, który zauważy sytuację niebezpieczną, alarmuje inne osoby krzykiem 

„UWAGA! EWAKUACJA!”. Następnie zawiadamia o zagrożeniu dyrektora Żłobka lub osobę 

przez niego upoważnioną. 

3. Pracownicy Żłobka podczas alarmu zobowiązani są do zachowania spokoju, 

nie wywoływania paniki i natychmiastowego alarmowania innych osób okrzykiem 

„UWAGA! EWAKUACJA!”. 

4. Dyrektor lub upoważniony pracownik zobowiązany jest do powiadomienia w pierwszej 

kolejności Państwowej Straży Pożarnej (numer telefonu 998 lub 112), oraz, jeśli uzna 

to za konieczne: 

 Policję – 997,  

 Pogotowie Ratunkowe – 999,   

 Pogotowie Energetyczne – 991, 

 Pogotowie Gazowe –  992, 

 Burmistrza Gminy – 32 214 71 32, 

i zarządzenia ewakuacji obiektu. 

 



5. Podczas rozmowy z dyspozytorem telefonu alarmowego należy podać następujące 

informacje: 

a. gdzie występuje zagrożenie (nazwa obiektu, dokładny adres), 

b. jakie zagrożenie występuje, 

c. czy istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (w miarę możliwości podać liczbę 

poszkodowanych lub przebywających w strefie zagrożenia), 

d. czy w obrębie zagrożenia znajdują się jakieś materiały niebezpieczne (toksyczne, 

wybuchowe, łatwopalne), 

e. podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego wykonuje się połączenie. 

Po przekazaniu powyższych informacji należy czekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

przez dyspozytora służby ratowniczej. 

Dyspozytor służby ratowniczej przyjmujący zgłoszenie może oddzwonić na numer 

telefonu, z którego przyjął zgłoszenie w celu weryfikacji zgłoszenia lub uzyskania informacji 

o zaistniałej sytuacji. 

6. Do czasu przybycia służb dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik jest 

kierownikiem akcji ratowniczej. W czasie akcji wszyscy pracownicy bezwzględnie 

podporządkowują się kierującemu akcją. 

7. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 

poszczególnych grup dzieci. Powinny to być osoby prowadzące w danym czasie zajęcia 

z tymi grupami. W dalszej kolejności ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu 

i mienia. 

8. Każdy pracownik po usłyszeniu głosowego komunikatu alarmowego przystępuje 

natychmiast do ewakuacji. 

9. W przypadku pożaru w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, 

w których powstał pożar, pomieszczeń znajdujących się na drodze rozprzestrzeniania się 

ognia, pomieszczeń, które mogą zostać zadymione i do których może zostać odcięta droga 

ewakuacji w wyniku powstałego pożaru.  

10. Ewakuacja dzieci odbywa się pod przewodnictwem opiekunek każdej grupy dzieci 

wyłącznie drogami ewakuacyjnymi. Strumień dzieci należy kierować na poziome drogi 

ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkiem oznaczonym przez znaki 

ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjścia na zewnątrz obiektu. 

11. W przypadku zablokowania dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie dostępnymi 

środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną. Osoby odcięte od wyjścia, 

a znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej 

oddalonym od źródła pożaru lub innego zagrożenia i w miarę możliwości ewakuować 

na zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej lub innych. 

12. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, 

starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych 

partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy, w miarę możliwości, 

zasłonić chustką zmoczoną w wodzie – ułatwia to oddychanie. Podczas ruchu w mocno 



zadymionych odcinkach dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie 

stracić orientacji co do kierunku ruchu. 

13. Pokojowe sprawdzają łazienki i sale dziecięce, czy nie przebywa w nich żadne dziecko. 

14. W wyprowadzaniu dzieci z budynku opiekunom pomagają pokojowe. 

15. Opiekunowie grupy zabierają z sobą dzienniki obecności dzieci w Żłobku. 

16. Wszyscy pracownicy Żłobka opuszczający obiekt, powinni zachować spokój i wraz z dziećmi 

oraz innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki, bez wyprzedzania 

i podbiegania, najkrótszą drogą, opuścić budynek zgodnie z drogą ewakuacji aż do miejsca 

zbiórki ewakuacyjnej. 

17. Po dotarciu na wyznaczone miejsce zbiórki, tzn. dostępny od strony hali sportowej 

(ul. Sobieskiego) plac manewrowy lub MZE od strony ul. Targowej, opiekunki przeliczają 

dzieci i sprawdzają, czy ich stan zgadza się ze stanem obecności w dzienniku, a następnie 

składają meldunek kierującemu akcją. 

18. Ewakuacja mienia nie może się odbywać kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji 

i ratowania ludzi. Tego typu ewakuacje należy rozpocząć od najcenniejszych przedmiotów, 

urządzeń czy dokumentacji. 

19. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 

przybyłej jednostki i udzielić mu niezbędnych informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura VIII 

Monitorowanie osób wchodzących na teren Żłobka 

 

Cel procedury: 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom Żłobka. 

Opis procedury: 

1. Każdy pracownik Żłobka ma obowiązek monitorować osoby wchodzące do Żłobka. 

2. Każdy pracownik Żłobka z chwilą zauważenia obcej osoby na terenie Żłobka pyta ją 

o podanie celu wizyty i prowadzi ją do wymienionej osoby. 

3. W przypadku, gdy osoba zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty 

lub zachowuje się agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora Żłobka. 

4. W przypadku, gdy osoba nie chce opuścić terenu Żłobka, dyrektor lub wyznaczona 

przez niego osoba powiadamia policję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura IX 

Przyjęcie i odbieranie dziecka w Żłobku 

 

Cel procedury: 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. 

2. Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i pracowników Żłobka podczas 

przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub upoważnione przez nich osoby. 

Opis procedury: 

 

I. Przyprowadzanie dzieci do Żłobka: 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z i do Żłobka odpowiadają rodzice. 

2. Rodzice powierzają dziecko opiekunowi, co oznacza, że są zobowiązani osobiście oddać 

dziecko pod opiekę opiekuna. 

3. Od momentu wejścia dziecka do sali zabaw pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi opiekun. 

4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do Żłobka dziecko czyste i zdrowe. Wszelkie 

dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać pielęgniarce lub opiekunce oraz udzielić 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

5. Pielęgniarka lub opiekunka mają prawo dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli 

z ich obserwacji wynika, że może być ono chore.  

6. Pielęgniarka lub opiekunka mają prawo odmówić przyjęcia dziecka do Żłobka również 

w przypadku nasilonego kataru, kaszlu, wysypki skórnej oraz innych objawów 

sugerujących, że nie jest ono zdrowe. 

7. W przypadku przyprowadzenia przez rodzica dziecka po nieobecności spowodowanej jego 

chorobą bez zaświadczenia lekarskiego, ważnego trzy dni od daty wystawienia 

i potwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe, pielęgniarka lub opiekunka maja 

obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka do placówki. 

8. Przyprowadzanie do Żłobka dziecka z infekcją kataralną, nie wynikającą z alergii dziecka – 

bez braku zaświadczenia lekarza alergologa, że dziecko jest leczone alergologicznie – 

pielęgniarka lub opiekunka mają obowiązek odmówić przyjęcia dziecko do Żłobka. 

9. Dziecko należy przyprowadzić do Żłobka do godz. 8.00. Po tej godzinie opiekun ma prawo 

odmówić przyjęcia dziecka do żłobka za wyjątkiem sytuacji, w której spóźnienie dziecka 

jest wcześniej zgłoszone. 

 

 

 

 

 



II. Odbieranie dzieci ze Żłobka: 

 

1. Odbiór dzieci ze Żłobka jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe 

przez nich upoważnione. 

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może mieć miejsce tylko w przypadku 

pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez jego rodziców. 

3. Opiekunowie w razie najmniejszych wątpliwości mają prawo sprawdzić zgodność danych 

osoby odbierającej dziecko ze Żłobka z dokumentem tożsamości. 

4. Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, opiekun powiadamia rodziców i dyrektora 

placówki oraz nie wydaje dziecka do czasu wyjaśnienia sprawy. 

5. Opiekunowie nie wydają dziecka na prośbę rodzica zgłaszaną telefonicznie. 

6. Żłobek nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym. 

7. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

ze Żłobka przez upoważnione przez nich osoby. 

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być 

poświadczone orzeczeniem sądowym. 

9. Obowiązkiem opiekunów jest sprawdzenie, czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu. 

10. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka 

od opiekuna grupy. 

11. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i okazać 

go na żądanie opiekunów Żłobka. 

12. W przypadku pozostanie rodzica na terenie Żłobka po odebraniu dziecka (np. rozmowa 

rodzica z innym rodzicem), personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo dziecka. 

13. Rodzice są zobowiązani na bieżąco aktualizować numery telefonów. 

14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzanie i odbierania dzieci Żłobka 

odpowiedzialni są zarówno rodzice, jak i personel Żłobka. 

15. Opiekunowie sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby 

przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej 

do tego osobie. 

16. O zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka rodzice są informowani 

na pierwszym zebraniu organizacyjnym. 

 

 

III. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka ze Żłobka przez rodziców 

rozwiedzionych bądź żyjących w separacji: 

 

1. Opiekun wydaje dziecko każdemu z jego rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, 

o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 

2. W przypadku, gdy do Żłobka zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie 

sprawowaniu przez rodziców opieki nad dzieckiem, opiekunowie postępują zgodnie z tym 

postanowieniem. 



3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru opiekun 

powiadamia dyrektora Żłobka oraz rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp. dyrektor 

lub opiekun powiadamia policję. 

 

IV. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze Żłobka lub zgłoszenia się po dziecko 

osoby niemogącej sprawować nad nim opieki: 

 

1. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 16.30. 

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka ze Żłobka w godzinach pracy placówki 

(sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego 

poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora lub opiekuna oraz do uzgodnienia innego 

sposobu odebrania dziecka. 

3. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, opiekun 

jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru 

o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) 

nie będzie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych 

do odbioru dziecka, opiekun po upływie 30 minut powiadamia dyrektora, który 

podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań 

przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym. 

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez 

świadków. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności 

związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja. 

 

V. Postępowanie w przypadku, gdy opiekun podejrzewa, że dziecko ze Żłobka odbiera 

rodzic będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających: 

 

1. Opiekun stanowczo odmawia wydania dziecka ze Żłobka, w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje 

się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku 

opiekun ma obowiązek wezwać drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru 

dziecka osobę. 

2. Opiekun powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki, który wydaje dyspozycje 

mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica znajdującego się pod wpływem alkoholu 

bądź środków odurzających. 

3. Jeżeli rodzice odmówią odebrania dziecka ze Żłobka, lub gdy nieobecność rodziców 

się przedłuża (tj. wykracza poza godziny otwarcia Żłobka), dyrektor placówki może 

po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszym postępowaniu 

w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki 

interwencyjnej). 

4. Dyrektor wraz z opiekunem sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia zaraz 

po zakończeniu działań. 



5. W przypadku, kiedy powtarzają się sytuacje, w których rodzic odbierający dziecko 

ze Żłobka znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających, dyrektor placówki może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka 

i, jeżeli zachodzi taka konieczność, ma prawo powiadomić o tym policję (specjalistę 

do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, 

a następnie zawiadomić sąd rodzinny. 

6. Po zaistniałym zdarzeniu dyrektor Żłobka przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych 

w niniejszej procedurze. 

7. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu lub środków odurzających powtórzy się, dyrektor ma obowiązek 

pisemnego powiadomienia policji, terenowego ośrodka pomocy społecznej i wydziału 

rodzinnego sądu rejonowego. 

 

VI. Postępowanie w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas 

pobytu w Żłobku: 

 

1. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w Żłobku pielęgniarka lub opiekunka 

zaobserwuje podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, wymioty, biegunkę, wysypkę skórną 

lub inne niepokojące objawy dotyczące stanu zdrowia dziecka natychmiast powiadamia 

telefonicznie jego rodziców i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania 

dziecka ze Żłobka. 

2. Rodzic lub upoważniona do tego osoba jest zobowiązana niezwłocznie odebrać dziecko 

ze Żłobka. 

3. Personel Żłobka nie podaje dzieciom żadnych leków, z wyjątkiem Nurofenu w syropie, 

jeżeli rodzic wyraził pisemnie taką wolę w załączniku do Karty Informacyjnej Dziecka. 

4. Rodzice, których dziecko przebyło chorobę, przed ponownym oddaniem swojej pociechy 

pod opiekę Żłobka, powinni okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan 

zdrowia dziecka. Zaświadczenie lekarskie jest ważne 3 dni od daty wystawienia przez 

lekarza pediatrę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura X 

Podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc 

 

Cel procedury: 

Określenie trybu postępowania w przypadku podejrzenia, że wobec dziecka stosowana jest 

przemoc. 

Opis procedury: 

1. Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste dziecka, w szczególności 

narażające dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jego godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jego zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. 

2. Jeśli pracownik Żłobka jest świadkiem przemocy (np. na terenie lub w otoczeniu Żłobka), 

ma obowiązek zainterweniować. Dziecku należy zapewnić bezpieczeństwo – trzeba 

je odseparować od sprawcy przemocy. Jeśli tego wymaga sytuacja, dziecku udziela się 

pomocy przedmedycznej, ewentualnie wzywa się pogotowie i policję. 

3. W przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka opiekun ma obowiązek 

sporządzić pisemną notatkę oraz niezwłocznie przekazać ją dyrektorowi Żłobka 

lub starszej pielęgniarce. 

4. Dyrektor Żłobka wzywa rodziców dziecka na rozmowę, w której uczestniczy również 

starsza pielęgniarka. 

5. Dyrektor Żłobka sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy. 

6. Opiekunowie dziecka otrzymują ofertę pomocy wewnątrz placówki z zaleceniem 

współpracy oraz są informowani o podjętych przez żłobek działaniach w celu zapewnienia 

dziecku bezpieczeństwa. 

7. Jeżeli wymagana pomoc przekracza możliwości placówki, opiekunowie dziecka otrzymują 

informację o ofercie wsparcia poza żłobkiem (zalecane formy pomocy, instytucje, 

w których taką pomoc można uzyskać). 

8. Sytuacja dziecka jest monitorowana. 

9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, dyrektor 

Żłobka, po uprzednim poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu 

przestępstwa do prokuratury/policji i/lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu 

Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich. 


