Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka”
w Gorzowie Wlkp., ul.Dekerta 93
Załącznik nr 1 do Uchwały RP nr 6/2016/2017
z dnia 16.09.2016

Regulamin bezpieczeństwa dzieci
w Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami Integracyjnymi
,,Chatka Małolatka” w Gorzowie Wlkp.
Podstawy prawne:





Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78
poz. 483 – art. 72 ).
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2016r poz. 35 ze zm.).
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr 6 z 2003r poz. 69
ze zm. ).

Treść procedury:
1. Przedszkole zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa dzieciom- zarówno
pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci,
a w przypadku ich narażania poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszystkich
jego działań.
3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne
pełnoletnie osoby przez nich upoważnione. Pisemne upoważnienie powinno być
złożone na początku roku szkolnego i przechowywane w dokumentacji przedszkola.
4. Nauczyciel musi widzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego
można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu
grupy.
5. Rodzic po nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień spowodowanej chorobą,
proszony jest o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, informującego o tym,
że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, bądź jeżeli lekarz nie wyda
zaświadczenia napisać je samemu.
6. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, wg godzin zawartych w projekcie
organizacyjnym na dany rok, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.
7. Dzieci które weszły do sal nie mogą podczas dnia wychodzić z nich samodzielnie,
bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też wychodzić samowolnie z budynku
przedszkola. Dzieci przez cały czas są otoczone opieką nauczyciela
lub upoważnionego pracownika przedszkola – opiekunki, pomocy nauczyciela
lub dyrektora placówki.
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8. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują,
ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeżeli te nie są w stanie same
ich rozwiązać. W czasie zabaw i zajęć nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę
na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się
dzieci.
9. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie
w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne
oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny
pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych,
pozostawienie przez rodziców w szatni „zapasowych” części garderoby.
11. Zabrania się ubierania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami
oraz wartościowej biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
12. Podczas pobytu dzieci na teranie placu zabaw od pierwszego dnia września uczy się je
korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się
normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
13. Codziennie przed wpuszczeniem dzieci na plac nauczyciel lub opiekun grupy
ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci, jak również czy na placu zabaw jest porządek
i nie znajdują się na nim żadne niebezpieczne sprzęty i przedmioty.
14. W czasie pobytu na placu zabaw nauczycielki i opiekunki nie mogą gromadzić się
w jednym miejscu. Nauczyciel musi być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi
dziećmi, przebywając w miejscach największych zagrożeń.
15. Podczas zabawy nie wolno dzieciom oddalać się samodzielnie z terenu.
Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu
w kolumnę nauczyciel każdorazowo powinien sprawdzić czy wszystkie dzieci
są obecne - policzyć je.
16. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola musi być odnotowane
w dzienniku zajęć oraz wpisane do zeszytu wyjść. Organizację wycieczek reguluje
odrębna procedura.
17. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola nauczyciel
jest zobowiązany natychmiast:
 udzielić pierwszej pomocy
 wezwać pogotowie ratunkowe
 zawiadomić rodziców dziecka
 powiadomić dyrektora
 podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci i pracowników przedszkola
 w razie wypadku ciężkiego należy powiadomić organ prowadzący, inspektora
BHP i prokuratora.
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ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw jest
nauczyciel dyżurujący oraz pomoc nauczyciela i/lub opiekunki, woźne
poszczególnych grup.
2. Za dzieci odebrane wcześniej przez rodziców, a znajdujące się na placu zabaw,
odpowiadają rodzice.
3. Najmłodsza grupa dzieci nie korzysta ze sprzętu służącego do wspinania się.
4. Dzieci nie wynoszą piasku z piaskownicy.
5. Zabawki służące do zabawy w piasku używane są wyłącznie w piaskownicy.
6. Dzieci nie bawią się na tarasie oraz nie wychodzą same poza plac zabaw.
7. Dzieci przestrzegają zakazu zrywania nieznanych roślin i dotykania znalezionych
przedmiotów. Jeśli zauważą coś niepokojącego informują o tym osobę dorosłą.
8. Podczas pobytu na placu dziecko może skorzystać z toalety, udając się tam
i powracając tylko pod opieką osoby dorosłej.
9. Kategorycznie zabrania się dzieciom dotykania martwych zwierząt i ptaków.
10. Na placu zabaw nie wolno śmiecić – odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.
11. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
 wchodzenie na dachy domków, wież itp. oraz główne elementy konstrukcji
obiektów (huśtawek, drabinek);
 zjeżdżanie głową w dół, skakanie ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony
pochylnej,
 siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
 huśtanie się na stojąco;
 skręcanie huśtawek łańcuchowych;
 niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.
18. Dzieci wszystkich grup zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania
z placu zabaw na zajęciach w grupach.
Postanowienia końcowe:
1. Procedura skierowana jest do nauczycieli oraz pracowników przedszkola,
rodziców/opiekunów oraz dzieci.
2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

.......................................................
Zatwierdził (data, podpis)

Z procedurą zapoznałem/am się:
(imię i nazwisko, data)
1.
………………………………………………

2.

………………………………………………
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3.

………………………………………………

