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do Zarządzenia Nr 15/2015 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie
z dnia 4 listopada 2015 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU 

GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO 
GŁODNE LUB ZANIEDBANE

W PRZEDSZKOLU  MIEJSKIM W BARCZEWIE

1. Cel procedury

Procedura ma zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji 
stwierdzenia, że do przedszkola uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane.. 

2. Zakres procedury

Procedura  dotyczy  zasad  postępowania  w  przypadku,  gdy  do  przedszkola  uczęszcza
dziecko głodne lub zaniedbane.

3. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1) Rodzice (opiekunowie  prawni):  zobowiązani  są  o  dbanie  o  dobro  dziecka
i współprace z przedszkolem, w celu pomocy dziecku.

2) Nauczyciele: zobowiązani  są  do  natychmiastowego  reagowania  i  zgłaszania
dyrektorowi  przedszkola  sygnałów  dotyczących  uczęszczania  dziecka  głodnego
i zaniedbanego.

3) Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do  uczęszczania dziecka
głodnego lub zaniedbanego w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4) Dyrektor: jest zobowiązany do udzielenia osobie, co do której istnieje podejrzenie,
że uczęszcza do przedszkola głodna i zaniedbana, kompleksowej pomocy, mającej na
celu poprawę sytuacji.

4. Reguły postepowania

1) Wychowawca grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie przeprowadza z nim
rozmowę celem ustalenia  jego sytuacji  domowej (a w szczególności,  czy rodzice
zajmują się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu
posiłki  i  jak często,  czy rodzice  spożywają  w domu alkohol  i jak często,  jak się
do dziecka zwracają, czy spędzają z nim wolny czas).

2) Po rozmowie z dzieckiem oraz jego kolegami i  po wzięciu pod uwagę własnych
obserwacji  i  uzyskanych  już  wcześniej  informacji  (np.  od  rodziców  innych
przedszkolaków,  nauczycieli)  wychowawca  grupy  podejmuje  działania,  których
celem jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.

3) O  dokonanych  ustaleniach  wychowawca  informuje  dyrektora  przedszkola,
przekazując mu swoją notatkę.



4) Wychowawca grupy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka celem
umówienia spotkania w przedszkolu. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca
grupy,  rodzice/prawni  opiekunowie  ucznia  oraz  dyrektor  przedszkola.  Podczas
spotkania  podjęta  zostaje  próba  wyjaśnienia  sytuacji  i  ustalenia  przyczyny
zaniedbania  dziecka.  Jeżeli  jest  nią  zła  sytuacja  finansowa  rodziny,  wówczas
uczestnicy spotkania ustalają zasady postępowania z dzieckiem i sposoby udzielenia
pomocy zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym
złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej  w celu objęcia dziecka pomocą
(np. dożywianiem).

5) Gdy okaże się,  że  przyczyną zaniedbania dziecka jest  demoralizacja (alkoholizm,
narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor
przedszkola informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny.

5. Sposób prezentacji procedur

1) Umieszczenie  treści  dokumentu  na  stronie  internetowej  przedszkola  i  tablicy
ogłoszeń.

2) Zapoznanie  rodziców  z  obowiązującą  w  placówce  procedurą  na  zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3) Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze

1) Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub 
na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być 
również rada rodziców.

2) Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.


