P15.021.5.2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku
z dnia 02.09.2019 r.
w sprawie wprowadzenia „Procedur zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas
pobytu w Przedszkolu nr 15 w Rybniku.

Podstawa prawna:














Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze
zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz. 996).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.
1145
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r.
Nr 209 poz. 1245),
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 620 ze zm.),
Zarządza się co następuje
§1

1. Wprowadza się zaktualizowane ; „Procedury zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
podczas pobytu w Przedszkolu nr 15 w Rybniku, zwane dalej Procedurami
bezpieczeństwa.
2. Procedura Bezpieczeństwa stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.
3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników przedszkola do przestrzegania i stosowania
postanowień zawartych Procedurze Bezpieczeństwa

§2
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Procedury Bezpieczeństwa powierza się
dyrektorowi przedszkola .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………….
Dyrektor Przedszkola

