
Procedura opieki nocnej 

w SOSW pn. CAiCZR 

 

1. Dyżur nocny pełnią bezwzględnie dwie osoby, niezależnie od liczby wychowanków 

przebywających w grupach wychowawczych.  

2. Dyżur ten pełnią wychowawcy grup wychowawczych. 

3.  Ustala się następujące dwa sektory opieki: parter – 1 osoba, piętro – 1 osoba. 

4. Do obowiązków osób pełniących dyżury nocne należy: 

1) przed rozpoczęciem dyżuru zebranie informacji od wychowawców o stanie 

liczebnym grup i stanie zdrowia wychowanków; 

2) przebywanie w swoim sektorze przez cały czas pełnienia dyżuru; 

3) regularne obejście sypialń wg następującego porządku: do godz. 000 co pół 

godziny, od godz. 000 co godzinę; 

4) w sytuacjach szczególnych w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 

wychowanków należy monitorować sypialnie częściej; 

5) wysadzanie dzieci moczących się; 

6) rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych; 

7) informowanie rano wychowawców o ewentualnych problemach 

wychowawczych i stanie zdrowia wychowanków oraz dokonywanie zapisów 

w zeszycie opieki nocnej; 

8) zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas nocy; 

9) w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków 

podejmowanie decyzji o wezwaniu pogotowia, straży pożarnej, policji; 

10) informowanie kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych o 

zaistniałych zdarzeniach. 

5. W sytuacji: 

1) pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka; 

2) ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku; 

3) groźnych dla życia ostro przebiegających schorzeń; 

4) zatruć. 

wychowawca: 

1) podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy drugiej osoby pełniącej dyżur; 

2) udziela I pomocy przedmedycznej; 

3) jeśli zachodzi taka potrzeba, wzywa pogotowie ratunkowe. 

6. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia: 

1) Wychowawcy zachowują spokój i nie dopuszczają do paniki wśród 

wychowanków; 

2) Wychowawcy w pierwszej kolejności budzą wychowanków znajdujących się 

w strefie zagrożenia; 

3) Organizacją ewakuacji kieruje wychowawca o dłuższym stażu pracy.  

4) Ww. wychowawca podejmuje decyzję o wezwaniu straży pożarnej lub innych 

służb oraz decyduje o ewakuacji; 

5) Ww. wychowawca powiadamia grupę wsparcia na wypadek ewakuacji w porze 

nocnej 

6) Ww. wychowawca zawiadamia telefonicznie o zdarzeniu kierownika do spraw 

opiekuńczo-wychowawczych lub dyrektora ośrodka, 

7) Ww. wychowawca do czasu przybycia straży pożarnej, organizuje akcję 

ratowniczą. 

7. W sytuacjach zagrożenia wszyscy wychowawcy grup wychowawczych postępują 

zgodnie z procedurami poznanymi na szkoleniu BHP. 


