
Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć  

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem w Radkowie 
 

 

1. Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje 

zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z programem  

i miesięcznym planem zajęć. 

2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, 

jaki psychicznym. 

3. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, 

łazienka,plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia, 

4. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

5. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osobie nad powierzonymi jej dziećmi. 

6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, 

gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura. 

7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na 

zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom. 

8. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, 

poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jak również bezwzględnie 

pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom leków tj. różnego rodzaju tabletek, 

zastrzyków,  syropów, witamin, leków homeopatycznych, czy innych. 

9. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na 

początku roku szkolnego (wrzesień). 

10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp. p. poż., 

przepisów uchu drogowego. 

11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale 

wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem Spacerów i Wycieczek 

obowiązującym w przedszkolu. 

12. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na 

podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku przez 

Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

13. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

14. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu organizowana jest nauka 

religii w grupie dzieci 5 i 6-letnich 

15. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, religia oraz zajęcia 

        z logopedą .Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do                

możliwości oraz rozwoju dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 3-4 lat-około 15-20 min a z 

dziećmi wieku 5- 6 lat około 30 min. 


