Załącznik do Zarządzenia nr 24/2019-2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Zbigniewa Wodeckiego
w Piorunce

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa
Wodeckiego w Piorunce
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Rozdział 1
Bezpieczeństwo w przedszkolu
§ 1.
Ilekroć mowa o przedszkolu rozumie się przez to oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.
§ 2.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku
dziecka i jego możliwości 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 jej terenem.
Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa
i troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
W przypadku narażenia zdrowia i życia dzieci nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność
dyscyplinarną.
Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.
Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż. określone
w odpowiednich przepisach prawa.
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez rodziców.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa § 62 Statutu Szkoły im.
Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.
Nauczyciel powinien wiedzieć i widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.
Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno w ciągu dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia
i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
Pracownicy obsługi mają obowiązek zamykać drzwi wejściowe w godzinach od 8:00 do 15:00.
W razie potrzeby osoby wchodzące do przedszkola korzystają z dzwonka przy drzwiach wejściowych.
Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek reagowania na dzwonek od drzwi wejściowych.
Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci,
zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi, ewentualnie ingeruje w konflikty
między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać.
Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którymi bawią się dzieci. W razie potrzeby zgłasza
konieczność dokonania niezbędnych napraw.
Nauczyciel na początku roku szkolnego ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące
w grupie, wdraża dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, w tym zasad zgodnej zabawy i zgodnego
współżycia z rówieśnikami.
Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania
z urządzeń terenowych ustalając normy i zasady bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
Nauczyciele i pracownicy przedszkola, którzy zauważą usterki zagrażające dzieciom lub pracownikom
są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora. Dyrektor decyduje o sposobie
wyeliminowania zagrożenia.
W razie nieobecności dyrektora w placówce w sytuacji, o której mowa w ust. 16, nauczyciel
zabezpiecza uszkodzony sprzęt.
W czasie pobytu na placu zabaw nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi
dziećmi i przybywać w miejscu największych zagrożeń.
Podczas zabaw i zajęć na placu zabaw dzieciom nie wolno samowolnie oddalać się z terenu. Dzieci
wracają z terenu kolumną jednoosobową lub w parach prowadzonych przez nauczyciela. Nauczyciel
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każdorazowo sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się
w kolumnie.
Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń
ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać
ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola dokumentowane jest w dzienniku.
Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi.
Nauczycielowi nie wolno pozostawić dziecka bez opieki lub pod opieką innej osoby w sytuacji, kiedy
rodzic spóźnia się po odbiór dziecka. W tym przypadku dyrektor ma prawo polecić pozostanie
nauczycielowi w grupie na czas dotarcia rodzica do przedszkola. Nauczyciel nie może odprowadzić
dziecka do domu ani opuścić z nim terenu przedszkola.
W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela z sali, grupą zajmuje się inny nauczyciel lub osoba
z obsługi.
W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:
natychmiast powiadomić dyrektora;
zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników
przedszkola).
Rozdział 2
Bezpieczeństwo poza budynkiem przedszkola
§ 3.
Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw i zajęć na placu zabaw:
wychodzi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego;
przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania
placu przedszkolnego;
nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem i przed powrotem do sali.
W przypadku wyjścia na spacer:
nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w dzienniku;
zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe;
idzie zawsze od strony ulicy;
dostosowuje trasę do możliwości dzieci;
stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie
ze spaceru.
W przypadku organizowania wycieczki w przedszkolu obowiązują przepisy Regulaminu wycieczek
i turystyki w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.
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