Regulamin bezpieczeństwa dzieci w oddziałach przedszkolnych
(załącznik do statutu przedszkola)
Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty; ustawa Karta Nauczyciela i Rozporządzenie
MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. nr 6, poz. 69 z późniejszymi
zmianami).
1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w
trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim
spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym
obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od
dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas
swojej nieobecności. Nie wolno zostawić dzieci bez opieki!
3. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami,
bólem fizycznym, utrata życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na
właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez
względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
5. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad
bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:
a) Właściwego komunikowania się z dziećmi;
b) Właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom;
c) Znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
d) Unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze
zjawisk atmosferycznych;
e) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
f) Oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagrożenia;
g) Obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami, itp..
6. Dziecku nie wolno:
a) Wychodzić samodzielnie z Sali, placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez
pozwolenia i dozoru osoby dorosłej;
b) Narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
7. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w
szczególności:
a) Ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w
przedszkolu;
b) Wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad
zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu
wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego szkoły i planu działań
profilaktycznych;
c) Zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania,
systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za
postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie i w przedszkolu.
8. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek,
otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza
przełożonemu.

