Załącznik nr 1
do Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białystoku

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO
PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO

INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU

NR

55

Z

ODDZIAŁAMI

„Regulamin

bezpieczeństwa

dzieci

uczęszczających

do

Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku”
Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie
zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem zapewnia się
wg poniższych zasad:
1) Odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu
w placówce są nauczyciele pracujący w danym oddziale oraz nauczyciele
specjaliści w czasie prowadzenia zajęć terapeutycznych.
2) Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, patio, zajęcia, zabawy
dzieci poszczególnych oddziałów odbywają się na wyznaczonym terenie
ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.
3) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę sprawują:
- na placu przedszkolnym – oddziały ogólnodostępne: 2 osoby dorosłe
/pracownicy przedszkola/; oddziały integracyjne: 3 osoby dorosłe/
pracownicy przedszkola/
- na spacerze – oddziały ogólnodostępne: 2 osoby dorosłe /pracownicy
przedszkola/, oddziały integracyjne: 3 osoby dorosłe /pracownicy
przedszkola/
- na wycieczce – oddziały ogólnodostępne: 3 osoby dorosłe /pracownicy
przedszkola/, oddziały integracyjne: 4 osoby dorosłe /pracownicy
przedszkola/
- wyjazd na wycieczkę wszystkich oddziałów – wszystkie nauczycielki z
oddziału, pomoce nauczyciela, woźne oddziałowe z oddziału oraz
nauczyciele specjaliści jako kadra wspomagająca.
4) Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej uwagi, ostrożności
nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika
przedszkola.
5) Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych
(koła zainteresowań, religia, różne formy terapii itp.) odpowiadają

prowadzący je nauczyciele – których obowiązkiem jest przyprowadzenie i
odprowadzenie dzieci z/do grup.
6) W nagłych wypadkach pierwszej pomocy dziecku udziela nauczyciel,
lub inna osoba sprawująca opiekę przeszkolona w zakresie udzielania
pomocy przedmedycznej, a w międzyczasie nauczyciel, lub inna osoba
sprawująca opiekę, wzywa lekarza i powiadamia o zaistniałym wypadku
rodziców dziecka oraz dyrektora przedszkola.
7) W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek
zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
8) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub
dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
9) W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym
poinformowaniem rodziców.
10) Przedszkole nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych
przez opiekunów poza budynkiem przedszkola i dzieci, które nie weszły do
sali zajęć oddziału przedszkolnego.
11) Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z sali oddziału i są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z
Przedszkola do domu.
12) Odbierają dziecko z sali, z placu przedszkolnego, Rodzice (prawni
opiekunowie, osoby upoważnione) zgłaszają ten fakt nauczycielowi
oddziału. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego
bezpieczeństwo ponoszą osoby odbierające dziecko.
13) W sytuacji, gdy dziecko przychodzi samo do przedszkola lub jest
przyprowadzane
przez
osobę
nieletnią,
Przedszkole
ponosi
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, od momentu wejścia do sali
oddziału, w której jest upoważniony do opieki pracownik.
14) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą udzielić pisemnego
upoważnienia na odbiór dziecka przez osobę pełnoletnią, która może
przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka.

Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr i serię dowodu
osobistego osoby wskazanej przez rodziców do odbioru dziecka z
przedszkola, a także datę i podpis rodzica (opiekuna prawnego).
Upoważnienie jest skuteczne przez cały rok szkolny i może być odwołane
lub zmienione w każdej chwili.
15) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę
(pełnoletnią, która może przejąć odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka) do jednorazowego odebrania dziecka z
przedszkola. Takie upoważnienie powinno mieć formę pisemną.
Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr i serię dowodu
osobistego osoby wskazanej przez rodziców do odbioru dziecka z
przedszkola, a także datę i podpis rodzica ( opiekuna prawnego).
16) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w
przypadku kiedy zachowanie rodziców (czy też osoby wskazanej przez
rodziców do odbioru dziecka) wskazuje na spożycie alkoholu, środków
odurzających itp. co może skutkować brakiem zapewnienia dziecku
bezpieczeństwa.
17) O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać
poinformowany Dyrektor Przedszkola lub wicedyrektor. W takiej sytuacji
Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności
w celu nawiązania kontaktu Z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
18) W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy Przedszkola,
nauczyciel jest zobowiązany do nawiązania kontaktu telefonicznego z
Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka oraz powiadomienia o
zaistniałej sytuacji Dyrektora Przedszkola (wicedyrektora).
19) W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka i niemożliwości uzyskania informacji o czasie odbioru
dziecka z Przedszkola, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel
powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania
się rodzicami )opiekunami prawnymi) dziecka.
20) Życzenia rodzica dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego
Rodzica musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

21) Podczas spotkań Rodziców i dzieci, organizowanych w Przedszkolu,
do momentu przekazania dziecka Rodzicom (opiekunom prawnym),
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi Przedszkole.
22) Zasady sprawowania opieki nad dziećmi i zapewnienia bezpieczeństwa
podczas spacerów i wycieczek reguluje „Regulamin spacerów i wycieczek
organizowanych w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami
Integracyjnymi w Białymstoku.

