1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia
bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie
zajęć poza terenem.
2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka
na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być
priorytetem wszystkich jego działań.
3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci
a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod
względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada
nauczyciel.
5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i Ppoż., które
są określone w instrukcji BHP i Ppoż. Obowiązujące na terenie przedszkola.
6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 5:30. Obowiązuje zasada,
że rodzice lub opiekunowie przyprowadzające dziecko do przedszkola rozbierają je
w szatni i wprowadzają do Sali przedszkolnej lub oddają pod opiekę osoby
dyżurującej. Sami również odbierają dziecko z grupy.
7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub dorosłych
opiekunów przez nich upoważnionych (pisemne upoważnienie powinno być złożone
na początku roku szkolnego a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).
W szczególnych przypadkach możliwy jest odbiór dziecka przez nieletnie rodzeństwo
po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji, zawierającej dane nieletniego (imię,
nazwisko i numer legitymacji szkolnej), przez rodzica.
8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola ale również
widzieć odbierającego oraz sprawdzić czy nie znajduje się on pod wpływem środków
odurzających (alkohol, narkotyki itp.). Z terenu przedszkolnego można pozwolić
dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
9. W szczególnych przypadkach wolno nauczycielowi wydać dziecko osobie nieletniej
lub nie ujętej w upoważnieniu po uprzednim poinformowaniu przez rodzica lub
opiekuna dziecka o tym fakcie.
10. Od rana organizowane są zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły aktywnie i atrakcyjnie
spędzać czas.
11. Dzieciom, które weszły do przedszkola nie wolno samodzielnie go opuszczać.
12. Dzieci podczas pobytu w Sali są objęte opieką nauczycielki oraz pomocy dla dzieci
lub woźnej oddziałowej.
13. Rano do chwili przyjścia nauczyciela dzieci schodzą się w najmłodszej grupie
przedszkolnej i pozostają pod opieką dyżurującego nauczyciela. Do sal rozchodzą się
pod opieką nauczyciela danej grupy przedszkolnej.
14. Podczas zajęć obowiązkowych oraz ruchowych należy przemyśleć organizacyjnie
zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa.
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15. Na początku roku szkolnego nauczyciel wraz z dziećmi zawiera kontrakt grupowy
oraz umowy dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć w Sali i poza nią.
16. Nauczyciel nadzoruje zabawę dzieci w Sali i w ogrodzie przedszkolnym, informuje
dzieci o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania przedmiotów
i narzędzi, służy radą i pomocą. W razie potrzeby interweniuje w sytuacjach
zagrożenia.
17. Nauczyciel nadzoruje przebieg czynności higienicznych. Kontroluje stan techniczny
i higieniczny łazienki i toalety przed, podczas i po skorzystaniu z niej przez dzieci.
Pomaga dzieciom korzystać z łazienki.
18. Dzieci przemieszczają się do łazienki w sposób wskazany przez nauczyciela (parami
lub w „pociągu”), korzystają z toalety pojedynczo.
19. Gdy dzieci zgłaszają nauczycielowi niebezpieczne przedmioty lub sytuacje ma
on obowiązek natychmiast zareagować i usunąć zagrożenie, samodzielnie lub przy
pomocy kompetentnych osób.
20. Przed wyjściem dzieci na plac przedszkolny nauczyciel sprawdza stan sprzętu
i w razie konieczności zgłasza zagrożenie.
21. Przy przemieszczaniu się dzieci np. gdy następuje łączenie grup o godzinie 15:00
lub na zajęcia dodatkowe – dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
22. Nauczyciel odprowadzający grupę podaje jej liczebność nauczycielowi odbierającemu
grupę.
23. Każde wyjście nauczyciela z grupą wpisywane jest do zeszytu wyjść.
24. Podczas wyjść poza teren przedszkola dzieci poruszają się parami pod opieką
nauczyciela oraz woźnej oddziałowej lub pomocy dla dzieci. Jedna osoba dorosła
prowadzi grupę a druga ją zamyka.
25. Do każdego wyjazdu poza teren przedszkola sporządzana jest dokumentacja
wycieczki zawarta w Regulaminie Wycieczek.
26. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody
obojga rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel
przygotowuje pisemną listę dzieci i opiekunów oraz wypełnia kartę wycieczki.
Opiekunowie i kierownik wycieczki biorą odpowiedzialność za dzieci podczas
wycieczki oraz bezwzględnie przestrzegają regulaminu wycieczki.
27. Planowanie i organizacja wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu Regulaminem Wycieczek.
28. Nauczyciele mają ściśle określone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem
nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy. w przypadku spóźnienia
nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi i podać przyczynę.
29. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki gdy nie ma jeszcze
jego zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi
pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas godziny ponadwymiarowe. Polecenie
dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące.
30. Podczas pracy z dziećmi nauczycielowi nie wolno pozostawić grupy samej. Kiedy
nauczyciel musi wyjść do toalety, telefonu itp. dziećmi winna zająć się woźna
oddziałowa lub pomoc (w ramach przydzielonego etatu). Nauczyciel powinien
ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
31. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel
jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
 zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
 zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka,
 podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola,
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 zawsze gdy wypadek jest ciężki powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.
32. Dyrektor po otrzymaniu informacji o wypadku dziecka powinien:
a. niezwłocznie zawiadomić o wypadku właściwe osoby:
 rodziców poszkodowanego,
 pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 społecznego inspektora pracy,
 organ prowadzący przedszkole,
 radę rodziców,
 prokuratora i kuratora oświaty, gdy wypadek jest wypadkiem
śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym,
 państwowego inspektora sanitarnego, jeśli doszło do zatrucia,
b. powołać zespół powypadkowy i podpisać protokół ustalający przyczynę
i okoliczności wypadku,
c. zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
niepowołanych,
d. omawiać z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków
oraz ustalać środki niezbędne do zapobiegania im,
e. prowadzić rejestr wypadków.
33. Podczas pobytu dzieci na zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań
odpowiedzialność za dzieci ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia.
34. Jeśli frekwencja w danej grupie przedszkolnej wyniesie 100% (tj. 26 dzieci) wówczas
powołuje się do sprawowania opieki nad dziećmi drugiego nauczyciela.
35. Podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel, bądź inny pracownik
przedszkola ma obowiązek zamknięcia bramy oraz furtki na klucz, aby uniemożliwić
dzieciom oddalenie się z terenu placówki oraz wejścia na jej teren osobom
postronnym.
36. Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, ma obowiązek przed otwarciem furtki
dowiedzieć się jaki jest cel wizyty osoby, która przyszła do przedszkola.
37. Od godz. 8:30 – 14:00 zamykane są drzwi wejściowe do Przedszkola aby
uniemożliwić wyjście dzieciom lub wejście do budynku osób postronnych.
Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek elektryczny.
11.09.2013
Małgorzata Lis
…………………………………................
(data i podpis)

Procedura wchodzi w życie z dniem jej podpisania tj.
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