Regulamin bezpieczeństwa w przedszkolu
Postanowienia ogólne
1. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak i poza nim jest
jednym z najważniejszych zadań Międzynarodowego Przedszkola Misia
Paddingtona - Monnet International School.
2. Pracownicy przedszkola muszą być świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie
dzieci, jaka na nich spoczywa.
3. Personel przedszkola oraz rodzice mają obowiązek powiadamiania dyrekcji
przedszkola o zauważonych na terenie placówki sytuacjach mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo dzieci.
4. W sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola nauczyciel powiadamia
natychmiast rodziców i dyrektora przedszkola, którzy podejmują stosowne do
sytuacji działania.
5. Personel przedszkola posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
6. Przedszkole nie posiada sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ratowanie
życia i zdrowia dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki działania leków
i w związku z tym nauczyciele nie mogą podawać lekarstw na zlecenie rodziców.
7. Do przestrzegania „Regulaminu bezpieczeństwa w przedszkolu” zobowiązani są:
pracownicy przedszkola, opiekunowie, osoby odwiedzające placówkę oraz
prowadzące zajęcia na zlecenie przedszkola.
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
1. W momencie powierzenia przez opiekunów opieki nad dzieckiem nauczycielowi,
przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
2. Do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo tylko osoby wskazane w „Podaniu
o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
3. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka przed godziną
zamknięcia przedszkola -17.30.
4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stwierdzi, iż opiekun
znajduje się pod wpływem alkoholu lub zachowuje się agresywnie.
5. W momencie zgłoszenia nauczycielowi faktu odbioru dziecka pełną
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmują opiekunowie również, gdy
dziecko przebywa na terenie przedszkola.

6. Dzieci z objawami infekcji – gorączką, katarem, kaszlem, biegunką, wymiotami,
wysypką, bólem - nie mogą być przyprowadzane do przedszkola do czasu
zakończenia leczenia lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
o doprowadzeniu leczenia poza stadium zagrażające zdrowiu innych dzieci.
7. Opiekunowie mają obowiązek poinformowania nauczyciela o zauważeniu
prawdopodobnych zwiastunów choroby zakaźnej, niespokojnego snu, utraty
łaknienia, drażliwości, zmęczenia, niespecyficznego bólu zgłaszanego przez
dziecko i ewentualnym podaniu leków, które mogą maskować rozwijającą się
chorobę.
Bezpieczeństwo dzieci na terenie placówki
1. Grupa przedszkolna licząca maksymalnie 20 osób jest powierzana opiece co
najmniej jednego nauczyciela posiadającego pełne kwalifikacje do prowadzenia
zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w przedszkolu posiadają zgodne z prawem
kwalifikacje do ich prowadzenia.
3. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki.
4. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma
obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek.
5. Nauczyciel dba o ład i porządek podczas trwania zajęć oraz po ich zakończeniu.
Bezpieczeństwo na terenie przedszkolnego ogrodu
1. Przedszkolaki korzystają z urządzeń na terenie ogrodu tylko pod opieką
nauczyciela przedszkola. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie
z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
2. Na terenie ogrodu dzieci pozostają pod opieką co najmniej 2 nauczycieli.
Dopuszcza się chwilową nieobecność jednego z nauczycieli w sytuacjach tego
wymagających np. wyjście z dzieckiem do toalety.
3. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzania stanu liczebnego grupy, szczególnie
przed opuszczeniem ogrodu przedszkolnego.
4. Teren ogrodu powinien być zabezpieczony przed opuszczeniem go przez
dziecko.
5. Wszelkie nieprawidłowości zauważone na terenie ogrodu powinny być
niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów
i wycieczek poza teren przedszkola.
1. Podczas wycieczek pieszych poza teren przedszkola grupa dzieci licząca co
najwyżej 18 osób jest powierzana opiece co najmniej dwóch nauczycieli.
2. Podczas wycieczek środkami komunikacji miejskiej grupa dzieci licząca do
12 osób jest powierzana opiece co najmniej 2 nauczycieli. Grupa dzieci powyżej
12 osób powierzana jest opiece co najmniej 3 nauczycieli.

3. Nauczyciele są zobowiązani stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego.
4. Przedszkole powiadamia rodziców o wszystkich wycieczkach realizowanych przy
wykorzystaniu autokaru, mikrobusów lub środków komunikacji miejskiej.
5. W czasie wycieczek poza teren przedszkola grupa jest wyposażona w peleryny
bezpieczeństwa, apteczkę oraz wykaz kontaktów telefonicznych z rodzicami
i opiekunami prawnymi.
6. Rodzice, których dziecko z różnych przyczyn nie może uczestniczyć
w wycieczkach poza teren przedszkola zgłaszają ten fakt dyrektorowi placówki.
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