Rozdział 4
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
§ 14. 1. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) opieka sprawowana jest w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych odbywających
się w salach, jak i poza terenem pomieszczeń przedszkolnych według obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do przestrzegania których zobowiązani są
wszyscy pracownicy przedszkola. Na spacery, dłuższe wycieczki z grupą dzieci
i nauczycielem zobowiązani są wychodzić woźne oddziałowe lub pomoce nauczycielki,
określa to „Regulamin spacerów i wycieczek”, który jest wprowadzony zarządzeniem
dyrektora przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym,
jak i psychicznym;
3) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, umożliwia zajęcia i zabawy na terenie bezpiecznym,
gdzie sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci (instalowanie tylko
urządzeń posiadających certyfikaty);
4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
5) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
3. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedszkolu i w czasie zajęć poza terenem
przedszkola sprawuje nauczyciel z pomocą woźnej oddziałowej, w grupach dzieci 3 letnich
oraz grupach integracyjnych dodatkowo zatrudniana jest pomoc nauczyciela, w szczególnych
przypadkach zatrudnia się, według wskazań z orzeczenia, asystenta osoby niepełnosprawnej.
4. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola,
wicedyrektor, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
5. Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ponoszą dyrektor
i nauczyciele.
6. W czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewnia się
odpowiednią liczbę opiekunów.
7. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad
dziećmi uzależniona jest od rodzaju organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może
przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2
opiekunów. W przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby na 15 dzieci.
8. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków
lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 10 dzieci
(w przypadku grupy integracyjnej co najmniej 2 osoby), z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być
nie mniej niż 2 opiekunów.

9. Każda wycieczka powinna być zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola.
10. Powiadomienie rodziców o wycieczce powinno nastąpić co najmniej dzień
wcześniej.
11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zajęć poza przedszkolem w uzasadnionych
przypadkach wzywa się pogotowie ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem rodziców.
12. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach
zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
13. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi
medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie
wolno podawać dzieciom żadnych leków.
14. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola
w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
15. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców
o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
16. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku
otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
17. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola
w przypadku choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola
podejmuje dyrektor przedszkola.
18. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę również
poprzez:
1) realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
3) organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej;
4) spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania
pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
5) ogrodzenie terenu przedszkola.
19. W swoich działaniach przedszkole
i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

stosuje

obowiązujące

przepisy

bhp

1) dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu;
2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

