
ZADANIA PRZEDSZKOLA „Tęczowa Kraina” w Raciechowicach                            

W ZAKRESIE OPIEKI 

1. Sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz zajęć realizowanych poza placówką 

1.1Opieka realizowana w sali zajęć:        
a) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed zajęciami czy warunki do prowadzenia zajęć nie 

zagraża ją bezpieczeństwu dzieci i jego. 

 

b) Jeśli sala zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to 

niezwłocznie do dyrektora w celu usunięcia usterek. 

 

c)Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W przypadku opuszczenia sali ma obowiązek 

zapewnić dzieciom opiekę przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Ta sytuacja nie zwalnia 

nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali. 

 

d)Jeżeli dziecko z grupy młodszych dzieci chce skorzystać z toalety lub szatni udaje się tam                       

i powraca pod opieką nauczyciela bądź pomocy nauczyciela. 

 

e)Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabawy, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty 

miedzy dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać. 

 

f)Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzi żadnych 

prywatnych rozmów telefonicznych. W razie potrzeby przeprowadzenia rozmowy udaje się poza sale 

przed wcześniejszym zapewnieniem opieki dzieciom. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na 

powierzonych jego opiece dzieciach. 

 

g)Przez cały czas pobytu w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo 

również przez systematyczne kontrole. 

 

h)Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów, reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola. 

 

i)Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych 

ani podawać lekarstw. 

 

j)W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych np. gorączka, wysypka, biegunka, 

itp.) lub zaistnienia zdarzenia powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie itp.) 

nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodzica, prawnego opiekuna dziecka. 

k) Rodzic jest zobowiązany do regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu 

wykrycia ewentualnej obecności wszy , gnid. W przypadku stwierdzenia wszy, gnid niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie przedszkole. Obowiązek wykonania zabiegów w celu usunięcia 

wszawicy spoczywa na rodzicach. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu , aby 

zapobiec przenoszeniu się wszawicy na inne dzieci . Dziecko wraca do żłobka dopiero po 

zakończeniu leczenia, z czysta głową. 

ł)Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla 

dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola. 

m)Pracownicy przedszkola mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości                  

w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 



1.2 Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych: 

 

a)Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiada osoba prowadząca zajęcia. 

 

b)Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia 

przez dzieci sali , odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane 

zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad 

którą sprawuje opiekę. 

 

c)Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki. 

 

d)W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka 

nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, który rozprowadzi 

dzieci do ich grupy. 

 

e)W przypadku nie zgłoszenia się osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela lub inną osobę –

pracownika przedszkola, do opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć. 

 

1.3 Opieka realizowana na placu zabaw na terenie przedszkola: 
 

a)Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel wdraża i uczy dzieci bezpiecznego korzystania              

z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 

b)Nauczyciel wchodzi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu terenu i sprzętu. 

 

c)Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny przed wyjściem na plac 

zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali. 

 

d)Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem            

i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

 

e)Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku 

przedszkola, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika 

przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola. 

 

f)W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednia opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, 

pomaga mu pomoc nauczyciela, które jest w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. 

 

g)Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw 

niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób sprawujących opiekę nad dziećmi                   

w jednym miejscu i prowadzenia rozmów. 

 

h)Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych 

prywatnych rozmów telefonicznych. 

 

i)W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę 

możliwości przebywać w zacienieniu. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Bezpieczeństwo w przypadku organizowania wycieczki: 

 

a)W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek. 

 

b)Nauczyciele zobowiązani są do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowe lub 

krajoznawczej, turystycznej dyrektorowi. 

 

c)Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązki zawarte są                 

w regulaminie spacerów i wycieczek. 

 

d)Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, pracownicy 

przedszkola, którzy zapoznają się z programem wycieczki i przestrzegają regulaminu wycieczki oraz 

stosują się do poleceń kierownika wycieczki. 

 

e)W przypadku choroby dziecka, jego złego samopoczucia przed wyjazdem, nie może ono 

uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodzica o danej sytuacji. 

 

f)Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie pod opieką nauczyciela bądź pomocy 

nauczyciela, bądź innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela. 

 

1.5 W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem: 
 

a)Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym. 

 

b)Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie 

dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania 

każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń. 

 

c)Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spektakl, spacer, pieszą wycieczkę, w pobliskie tereny 

dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola wypełniając dane: datę, godzinę wyjścia              

z przedszkola i planowanego powrotu. Potwierdza wpis czytelnym podpisem. 

 

d)W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc 

nauczyciela. Co najmniej 1 osoba dorosła na 12 dzieci. 

 

e)W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup dzieci 3 letnich opiekę sprawuje osoba dorosła 

na każde 10 dzieci. 

 

f)W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki opiekunowie asekurują dzieci zawsze od strony 

jezdni. 

 

g)Przed każdym planowanym przejściem przez jezdnie nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę 

i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. 

 

h)W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, 

wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie. 

 

2.Działa zgodnie z zasadami psychologii dziecka, pedagogiki, etyki, przepisami prawa i ideami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka. 

3.Podmiotowo traktuje dzieci. 

4.Realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole. 


