REGULAMIN POBYTU DZIECKA
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku

I.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je
z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze
do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście
przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź osobę dorosłą zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnioną przez rodziców na piśmie.
Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
przedszkola w danym roku szkolnym. Upoważnienie może zostać odwołane
lub zmienione w każdej chwili.
3. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.30.
4.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się późniejsze przyprowadzenie
dziecka, po wcześniejszym uprzedzeniu nauczyciela.

5.

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna:


w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu,



przekazać je pracownikowi przedszkola.

6. Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dziecka zaczyna się
z chwilą wejścia dziecka do sali i przekazania go nauczycielce.

7. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna zgłosić to upoważnionemu
pracownikowi lub dyżurującemu dziecku.
8. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego
zobowiązany jest do wejścia na plac przedszkolny i zgłoszenia nauczycielce
odebranie dziecka. Jeżeli nauczyciel jest oddalony, zajęty przedszkolakami,
dopuszcza się by samo dziecko zgłosiło swoje odejście i pożegnało się
z nauczycielką.
9.

Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez
nich osobę.

10. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 18.00.
11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał,
że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
12. O

przypadku

każdej

odmowy

wydania

dziecka

powinien

zostać

niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca.
Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności
w celu nawiązania kontaktu z rodziną dziecka.
13. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,
nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka
(prawnych opiekunów).
14. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel
oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego
czasu

powiadamia

najbliższy

komisariat

policji

o

niemożności

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
16. Do przedszkola zabrania się przynoszenia napoi, jedzenia czy słodyczy.
Wyjątkiem jest świętowanie w grupie imienin lub urodzin dziecka.
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17. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania przez
nauczyciela dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi).

II.

Bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw, zajęć edukacyjnych
oraz zajęć dodatkowych.

1. Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili ich
wejścia do sali do momentu przekazania dziecka dla rodziców (prawnych
opiekunów),
a w szczególności:
a) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zabawach
i zajęciach edukacyjnych,
b) dbają o prawidłowy rozwój dzieci poprzez zachowanie odpowiednich
proporcji miedzy zabawami i zajęciami kierowanymi, a swobodną zabawą
dzieci.,
c) przebywają przez cały czas z dziećmi. Dopuszcza się możliwość chwilowego
opuszczenia grupy w chwilach niedyspozycji nauczyciela po uprzednim
przekazaniu opieki nad dziećmi innemu nauczycielowi lub pracownikowi
przedszkola,
d) odpowiadają

za

przestrzeganie

przez

dzieci

obowiązujących

norm

i zasad zachowania się,
e) czuwają w czasie zabaw i zajęć w celu eliminowania nieostrożnego działania
dzieci,
f) odpowiadają za stan pomieszczeń, w których przebywają dzieci, usuwają
niebezpieczne sprzęty i zabawki w celu eliminacji zagrożeń,
g) udzielają

natychmiastowej

pierwszej

pomocy

w

razie

wypadku

i powiadamiają niezwłocznie dyrektora przedszkola,
h) podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciele
zobowiązani są poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,
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i) podczas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych z całą grupą nauczyciel
ma obowiązek uczestniczenia w nich,
j) podczas zajęć dodatkowych prowadzonych z niepełną grupą za zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia, która odbiera
przedszkolaki z sali i przyprowadza po ich zakończeniu.
2. Nauczyciele zwracają uwagę na zdrowie i samopoczucie dzieci w czasie ich
przychodzenia do sali. Jeżeli zauważą jakiekolwiek oznaki choroby dziecka,
niezwłocznie powiadamiają o tym rodziców, w celu eliminacji rozprzestrzeniania
się chorób dziecięcych.
3. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, które w wyniku zdarzenia
losowego,

przez

dłuższy

okres

czasu

wymaga noszenia dodatkowego

usztywnienia w postaci: gipsu, szyny ortopedycznej itp
4. W przypadku choroby dziecka nauczyciel, pozostawia grupę pod opieką innego
nauczyciela

lub

pracownika

przedszkola

i

powiadomienia

rodziców

o stanie zdrowia dziecka. Jeżeli uzna, że zachodzi taka konieczność wzywa
pogotowie.
5. Po zakończeniu pracy oddziału nauczyciel przekazuje dzieci nauczycielowi
dyżurującemu,

który

od

tego

momentu

przejmuje

odpowiedzialność

za powierzone mu dzieci.
6. Nauczyciele

są

zobowiązani

do

przekazywania

sobie

informacji

o ewentualnych zachorowaniach lub wypadkach dzieci.

III.

Bezpieczeństwo dzieci w czasie spotkań z rodzicami
oraz zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

1. W czasie spotkań integracyjnych lub imprez „rodzinnych” organizowanych przez
przedszkole odpowiedzialność za dziecko, od chwili przybycia na spotkanie,
przejmują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba przez nich upoważniona.
2. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) opuszcza uroczystość przedszkolną zobowiązany
jest do zgłoszenia tego faktu jednemu z nauczycieli pracujących z dzieckiem.
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3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego nauczyciel każdorazowo
zobowiązany jest do sprawdzenia terenu w celu eliminowania niebezpiecznych
przedmiotów. Zadanie te może zlecić woźnej oddziałowej lub pomocy
nauczyciela.
4. Przed wyjściem z sali nauczyciel każdorazowo przypomina zasady bezpiecznego
zachowania się w szatni i ogrodzie przedszkolnym.
5. Przed wyjściem, w trakcie pobytu na podwórku i przed wejściem do budynku
przedszkola nauczyciel sprawdza zgodność liczebną grupy.
6. Na plac przedszkolny nauczyciel wyprowadza dzieci wraz z woźną oddziałową
lub pomocą nauczyciela. Woźna, pomoc nauczyciela nie musi przebywać przez
cały okres pobytu oddziału w ogrodzie przedszkolnym, ale ma obowiązek pomóc
nauczycielowi powracającemu z dziećmi do przedszkola.
7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel przyjmuję taką
pozycję aby przez cały czas mieć kontrole nad wszystkimi bawiącymi się dziećmi.
8. W razie wypadku, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
wraca z całą grupą do przedszkola, jeżeli dziecko potrzebuje pomocy lub
konsultacji specjalisty natychmiast powiadamia o tym rodziców.
9. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego
zobowiązany jest zgłosić odbiór dziecka nauczycielce.
10. Podczas przebywania przedszkolaków na placu, nie mogą przebywać w nim
osoby z zewnątrz. Wyjątkiem są rodzice przebywający z dziećmi w ramach
programu adaptacyjnego.
11. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są przestrzegania
regulaminu pobytu dziecka w przedszkolu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2014r.
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