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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 3/09/2022 z dnia 14.09.2022 r.  

 

Aneks nr 1 do Statutu Przedszkola Nr 148 

 

Na podstawie  Art. 125a Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  

z dnia 14.09.2022 r. 

Rozdział 4  

OPIEKA NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I POZA 

PRZEDSZKOLEM 

 § 7 otrzymuje brzmienie 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań 

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności: 

 1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem placówki od momentu oddania dziecka pod opiekę 

nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców ( prawnych opiekunów) bądź 

upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, 

 2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym,  

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,  

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami, 

zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.  

2. Sprawując opiekę nad dziećmi w przedszkolu przestrzega się niżej wymienionych 

zasad bezpieczeństwa: 

1) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli,  

2) w trakcie zajęć w przedszkolu oraz ogrodzie przedszkolnym dzieci są pod stałą opieką 

nauczyciela, który organizuje im różnorodne formy zajęć i zabaw zespołowych oraz 

indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć,  



2 

 

3) wycieczki poza teren przedszkola odbywają się za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów), udzieloną na piśmie, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” 

zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola:  

a) jednemu opiekunowi powierza się nie więcej niż ośmioro dzieci 3-4 letnich;  

b) jednemu opiekunowi powierza się nie więcej niż dziesięcioro dzieci 5-6 letnich.  

4) każde wyjście rejestrowane jest w rejestrze „spacerów i wycieczek”, a dzieci 

zaopatrzone są w kamizelki lub opaski odblaskowe, 

5) za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych odpowiada nauczyciel, 12 

 6) nauczyciel zobowiązany jest do kontroli Sali, terenu ogrodu pod kątem 

bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi oraz do zapewnienia 

dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, 

 7) nauczyciel pracuje do czasu przyjście drugiego nauczyciela, wymieniając się z nim 

ważnymi informacjami dotyczącymi pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi oraz 

funkcjonowaniem dziecka w oddziale, 

 8) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie 

od zajmowanego stanowiska,  

9) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na 

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

bezpieczeństwa dzieciom,  

10) w przedszkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie 

bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

11) nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku żadnych lekarstw: w przypadku złego 

samopoczucia dziecka, zobowiązany jest do natychmiastowego skontaktowania się 

z rodzicami (prawnymi opiekunami),  

12) rodzice ( prawni opiekunowie) podpisują obowiązujące w danym roku szkolnym 

oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w uzasadnionych 

przypadkach,  

13) dzieci, za zgodą rodziców mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

14) Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na 

danym terenie: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub między1narodowych, 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

 c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
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d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego 

niż określone w lit. a)-c) – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

15) W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 14), na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor przedszkola organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 14). 

16) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa  

w pkt. 15), są realizowane: 

a) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, lub 

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

c) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

d) w inny sposób niż określone w lit. a)-c), umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia 

i wychowania. 

17) O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, o których mowa w pkt. 15), dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

18) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

19) Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod 

 i technik kształcenia na odległość w przedszkolu uwzględnia indywidualne potrzeby  

i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu 

procesu kształcenia 


