PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz 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.
2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są
określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim
spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność
dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem
wszelkich jego działań.
5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione
w godzinach pracy przedszkola, z uwzględnieniem zapisów zawartej umowy. Rodzice są
poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują je pod opiekę nauczyciela.
6. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczycieli, sprawowanej zgodnie
z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.
7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze
zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie
dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
8. Podczas pobytu wychowanków na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września
uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania
z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady
korzystania z tego sprzętu.
9. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas pracy z dziećmi. Jego uwaga
powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć
świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
10. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie,
systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego
współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.
11. 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.
12. Przy przemieszczaniu się grupy, np.: na plac zabaw, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają
się parami i tak samo się przemieszczają (dzieci młodsze ustawiają się w „pociąg” lub
przy pomocy „węża spacerowego”).
13. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka
w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
14. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

15. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

