PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI, PODCZAS ICH POBYTU W
PRZEDSZKOLU
1.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziedmi dostosowując metody i sposoby
oddziaływao do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z
uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia
bezpośrednią i stałą opiekę nad dziedmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęd
poza terenem przedszkola.
1.



Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności jaka spoczywa na nim za życie, zdrowie
dzieci, aby na troskę o pełne bezpieczeostwo wychowanków kładł szczególny nacisk.


Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne
osoby upoważnione przez rodziców.
Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką.


Od godz. 7.30 punktualnie czynne są już wszystkie grupy, dzieci rozchodzą się do
swojej sali.


Dzieo rozpoczynamy organizowaniem zajęd, zabaw, aby dzieci nie tęskniły za
rodzicami. Tym, które już weszły na salę, nie wolno podczas dnia wychodzid z niej
samowolnie, bez pozwolenia i dozoru np. do szatni lub innej grupy.
Pod żadnym pozorem nie wolno mu tez wychodzid z budynku przedszkola samowolnie.
Dziecko przez cały czas powinno byd otoczone opieką nauczycielki.


Podczas zabaw w sali zwraca się uwagę na zgodną zabawę dzieci, zgodne korzystanie
ze wspólnych zabawek i dzielenia się nimi.


Nauczycielki obserwują dzieci podczas zabaw, kierują nimi, ingerują w ewentualny
konflikt między dziedmi, szczególnie gdy chłopcy podejmują zabawy siłowe, biegają po sali,
popychają się i przewracają.


Nauczyciel wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegani zasad
współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.


Nauczyciel w razie potrzeby pomaga dzieciom w spożywaniu posiłków.



Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zajęd dzieci bo swoją
uwagę musi skupid na wychowankach.


Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, od pierwszych dni września uczy się
je korzystania z urządzeo terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeostwa.


Dozorca rano obowiązany jest sprawdzid, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego
zagrożenia



Nauczyciel zawsze otacza dzieci nieustanną opieką i dozorem, organizuje zabawy
ruchowe, spacery, jest świadomy odpowiedzialności jaka na nim spoczywa, za życie i zdrowie
dzieci, nigdy nie zaniedbuje tego obowiązku


Podczas zabaw, nie wolno dzieciom oddalad się samowolnie. Wracamy z terenu w
grupie. Podczas zajęd obowiązkowych, należy przemyśled organizacyjnie zajęcie, toki dwiczeo
ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeostwa. Nauczyciel musi przewidywad
ewentualne zagrożenia i im przeciwdziaład.


Każde wyjście nauczycielki z grupą poza teren wpisywane jest do zeszytu wyjśd.



Organizacja wycieczek wyjazdowych- za pisemną zgodą dyrektora placówki oraz
rodziców każdego uczestnik. Inne procedury wyjazdów określa Rozporządzenie dotyczące
wycieczek.


Opiekunowie biorą odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo i organizację wycieczek
(druk- załącznik)


Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się wyłącznie przez rodziców lub inne dorosłe
osoby upoważnione. Nauczyciel musi wiedzied kto odbiera dziecko. Z terenu przedszkolnego
pozwalamy dziecku odejśd, dopiero gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
Nauczycielki mają wyznaczone godziny pracy z dziedmi. Obowiązkiem nauczycielki jest
punktualne przychodzenie do pracy. Nie wolno nauczycielce odejśd z grupy, gdy nie ma
jeszcze zmienniczki. Fakt spóźnienia do pracy, nauczycielka jest zobowiązana zgłosid
dyrektorowi.


Nie wolno podczas pracy z dziedmi zostawiad grupy samej. Gdy nauczycielka musi
wyjśd powinna upoważnid osobę z obsługi grupy, do objęcia dzieci opieką. Dotyczy to
nieobecności koniecznej.


W razie wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest
obowiązany natychmiast powiadomid dyrektora, a ten pracownika BHP, oraz:
- zapewnid udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie w razie konieczności służby medycznej,
-zawiadomid opiekunów oraz organ prowadzący, w chwili wypadku ciężkiego,
-zawsze należy podjąd działanie powypadkowe w stosunku do każdego zgłoszonego wypadku
z uszkodzeniem ciała
-wysłuchad relacji świadków wypadku i sporządzid protokół
-w chwili wypadku ciężkiego dyrektor powiadamia odpowiednie organa wraz z prokuraturą.
Dyrektor jest zobowiązany prowadzid statystykę powypadkową- za każdy rok szkolny do
30.09- składad sprawozdania do Kuratora Oświaty.
2.Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeostwa.
-stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.,
-współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

3.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeostwo.
Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola rodzic, prawny opiekun lub osoba pełnoletnia
przez nich upoważniona (pisemne upoważnienie na początku roku szkolnego przechowywane
w dokumentacji przedszkola).
-od 7.00 rodzic pozostawia dziecko osobie pełniącej dyżur w szatni. Osoba ta wprowadza
dziecko do grupy i oddaje je pod opiekę nauczycielki.
-od 12.00- rodzic może odebrad dziecko z grupy lub poprosid przez domofon.

