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REGULAMIN BEZPIECZE ŃSTWA  

PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA 

W GMINIE ORNONTOWICE 

Podstawa prawna: 

� Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 

z późn. zm.) 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§1 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez 

to dyrektora zespołu. 

§2 

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

w przedszkolu i poza jego terenem. 

§3 

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz ze społecznym inspektorem pracy dokonuje 

kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z placówki. 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące 

w niej udział. 

§4 

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględnić: 

1. różnorodność form i metody w pracy, 

2. różnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3. nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia, 

4. przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych. 
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§5 

1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu. 

2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

§6 

1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola 

przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób. 

2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, 

w których prowadzone są wymienione w ust.1. 

§7 

1. Teren przedszkola jest ogrodzony. 

2. Na terenie przedszkola zapewnia się: 

a)  właściwe oświetlenie, 

b) równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu, 

c)  instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

3. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone 

są pokrywami. 

4. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu 

i lodu oraz posypuje piaskiem. 

§8 

1. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i sprawne             

technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

§9 

1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane. 

2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami   

ergonomii. Stoliki i krzesła są dopasowane do wzrostu dzieci. 

3. Sprzęt i zabawki posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

    

   §10 

1. Wyposażenie przedszkola jest sprawne i bezpieczne. 
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2. Gorące posiłki są sporządzane i podawane dzieciom na jadalni Zakładu Usługowo – 

Pomocniczego dla JO w Ornontowicach.  

3. Dzieci maja dostęp do napojów w ciągu dnia. 

 

§11 

Przedszkole jest podłączone do sieci wodociągowej, z wodą zdatną o picia. Badanie wody 

należy wykonać raz na trzy lata. 

§12 

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas 

zajęć. 

§13 

Nie dopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

§14 

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym 

są zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 

§15 

1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 20° C. 

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, której mowa ust.1 dyrektor może 

zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 

§16 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony: 

a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi więcej niż -15° C; 

b) jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. 

§17 

1. Jeżeli sale, w których maja być przeprowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich 

wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć. 
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2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie 

je przerywa i wyprowadza dzieci z sali. 

§18 

Nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielenia pierwszej 

pomocy. Dyrektor Zespołu organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy dla wszystkich pracowników. 

 

Rozdział II 

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka 

§19 

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich 

sprawności fizycznej. 

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach 

ruchowych, o czym należy poinformować rodziców/prawnych opiekunów). 

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci. 

4. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi 

zajęciami. 

5. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz 

uczestniczenia w grach i zabawach. 

§20 

Przy organizacji imprez wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 

1 opiekun na 13 dzieci. 

§21 

1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników. 

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi bądź 

innych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu. 
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Rozdział III  

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola 

§22 

1. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, a w miarę możliwości udziela 

poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

§23 

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

• rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego, 

• pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• społecznego inspektora pracy, 

• organ prowadzący placówkę, 

• radę rodziców. 

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

oraz organ nadzoru pedagogicznego 

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia powiadamia się Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

4. Zawiadomień, o których mowa w ust.1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez 

niego pracownik zespołu. 

§24 

1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych. 

2. Czynności związane z zabezpieczenie miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny 

upoważniony pracownik Zespołu. 

§25 

1. Członków zespołu powołuje dyrektor. 

2. Zespól przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową w tym protokół powypadkowy. 

3. W skład zespołu wchodzą: dyrektor zespołu – przewodniczący, społeczny inspektor 

pracy, pracownicy przedszkola przeszkoleni w zakresie bhp. 
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4. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 

oświaty lub rady rodziców. 

5. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole 

powypadkowym. 

§26 

1. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby 

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

§27 

1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się: 

a) poszkodowanego pełnoletniego, 

b) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, 

z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów). 

§28 

1. Protokół powypadkowy doręcz się osobom uprawnionym do zaznajomienia 

z materiałami postępowania powypadkowego. 

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Zespole. 

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza na ich 

wniosek. 

§29 

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor. 

§30 

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których  

dotyczy protokół mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu. 

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 



7 

 

• niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia 

stanu faktycznego. 

• sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

§31 

1. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: 

• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie protokołu lub przeprowadzenie 

określonych czynności dowodowych, 

• powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego.  

§32 

Rejestr wypadków prowadzi społeczny inspektor pracy. 

       §33 

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobiegania im. 

§34 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

§35 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019 r. 
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REGULAMIN PRZEDSZKOLA  

IM. KUBUSIA PUCHATKA W  GMINIE ORNONTOWICE 

 

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice. 

 

1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice 

i jest jednostką budżetową  Gminy Ornontowice. 

2. Sprawy budżetowe i organizacyjne nadzoruje Urząd Gminy w Ornontowicach. 

3. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach (ul. Powstańców 41a, 40-024 

Katowice) - Delegatura w Rybniku ( ul. 3-go Maja 24, 44-200 Rybnik). 

4. Przedszkole jest placówką czynną 12 miesięcy w roku we wszystkie dni robocze 

w godzinach od  6:00 – 17:00.  

5. W Przedszkolu tworzone są grupy wiekowe o liczebności od 15 – 25 dzieci z dwoma lub 

trzema posiłkami przygotowywanymi przez Zakład Usługowo Pomocniczy dla JO 

w Ornontowicach określonymi w karcie zgłoszenia na odpłatne korzystanie z posiłków 

w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez 

dyrektora przedszkola nie później niż do 8:15. Po wejściu do przedszkola rodzic 

niezwłocznie odbija kartę ewidencji dziecka w przedszkolu, tę samą czynność wykonuje 

po odbiorze dziecka z przedszkola. 

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny dziecka, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowania, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności dziecka, a także oczekiwań rodziców. 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

9. Rozkład dnia oddziału uwzględnia proporcje czasowe między formami proponowanymi 

przez nauczyciela a swobodną zabawą dziecka, potrzeby odpoczynku w zależności od wieku 

dziecka, potrzeby codziennego przebywania na powietrzu, godziny posiłków.  

10. Dziecko z przedszkola może być odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną  

pisemnie przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 

11. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać, a tym bardziej odbierać dzieci z przedszkola. 
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12. Rodzice żyjący w separacji nie wyrażający zgody na widzenie i odbieranie dziecka 

z Przedszkola przez współmałżonka zgłaszają ten fakt u Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego. 

13. Dziecko powinno być odebrane do godziny zgodnej z opcją, na którą zostało zapisane 

potwierdzone odbiciem karty czasu ewidencji dziecka w przedszkolu.  

14. Rodzice uiszczają opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie zgodnie kartą 

zgłoszenia dziecka wymienionej w pkt. 5 niniejszego regulaminu. Z odpłatności odliczane 

są tylko kwoty za nieobecności dziecka w przedszkolu. 

15. Wysokość składki Rady Rodziców ustalana jest na zebraniu Rady Rodziców i zbierana 

w dwóch ratach. Składka wpłacana jest przez rodziców na konto bankowe Rady Rodziców 

przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice. 

16. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe i czyste.  

17. Nauczycielowi i pracownikom placówki nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

18. W przypadku imprez organizowanych na terenie posesji przedszkola z udziałem rodziców 

(festyny, pikniki i inne) dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego 

opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 

19. Do budynku przedszkola nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt. 

20. Na terenie przedszkola i placu zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania 

alkoholu. 

21. Na terenie całego obiektu przedszkolnego obowiązuje dbałość o czystość i porządek. 

22. Wszelkie sprawy organizacyjne omawiane będą na zebraniach rodziców. Wnioski i uwagi 

rodziców nieobecnych na zebraniach nie będą rozpatrywane. 

23. Informacje bieżące związane z działalnością przedszkola podawane są na tablicy ogłoszeń, 

stronie internetowej ZSP oraz ClassDojo. 

24. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania przedszkola przyjmuje dyrektor i wicedyrektor 

podczas godzin dyżurowania lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

25. Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura 

we wzajemnych kontaktach. 

26. Zgodnie z wyprawką przedszkolaka, dziecko powinno zostać wyposażone w: segregator A4, 

obuwie zmienne, strój gimnastyczny, kubek, pastę i szczoteczkę do zębów, chusteczki 

higieniczne, piżamę i bieliznę (zmienną) dla 3,4-latków. 

27. Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019r. 
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REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 

PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA  

W GMINIE ORNONTOWICE 

 

Podstawa prawna: 

� Ustawa z 7 września o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1481   

późn. zm.). 

� Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. nr 967,2245, 

z 2019r. poz. 730 i 1287). 

� Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice 

 

§1 

Postanowienia wstępne. 

1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej Przedszkola                   

im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących dydaktyki, wychowania i opieki. 

3. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach 

związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  

i organizacyjną placówki. 

 

§2 

Skład i struktura Rady Pedagogicznej. 

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

a) Dyrektor Przedszkola. 

b) Nauczyciele jako członkowie. 

§3 

1. W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, goście: 

a) doradca metodyczny, 
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b) przedstawiciele poradni specjalistycznych np. psychologiczno – pedagogicznej,                       

terapeutycznej i innych, 

c) przedstawiciele Rady Rodziców lub rodziców danej grupy dziecięcej, 

d) przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, 

e) pracownicy administracyjno – obsługowi placówki, 

f) przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub fundacji zajmujących się dziećmi lub 

organizacji związkowych, 

g) inne osoby jeśli rada uzna ich obecność za celową lub potrzebną. 

 

§4 

Cele, zadania i kompetencje. 

 

1. Najważniejsze cele  Rady Pedagogicznej jako organu współkierującego placówką to: 

a) współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz  aktywny udział w ewaluacji wewnętrznej 

placówki, tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola w celu poprawy 

jakości pracy, 

b) stosowanie różnych form  współpracy z rodzicami w celu wspomagania rodziny                

w wychowaniu dziecka i przekazania informacji  o rozwoju dziecka. 

 

§5 

   Podstawowe zadania Rady Pedagogicznej to: 

a) organizowanie i planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jej 

monitorowanie, ocenianie i wnioskowanie, 

b) ocena i analiza organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola, 

c) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego, 

d) planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków, 

e) opracowanie projektu statutu lub jego zmian, 

f) upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów. 

 

§6 

   Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

a) uchwala regulamin swojej działalności, 
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b) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola, 

c) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego 

niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 

Wspierającego i zgody rodziców, 

d) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny, 

e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, 

f)    podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie wychowanka do 

innego przedszkola, 

g) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

h) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 

 

§7 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

a) opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 

b) opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do 

użytku w placówce, 

c) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych, 

d) opiniuje projekt innowacji do realizacji w przedszkolu, 

e) opiniuje projekt  finansowy  przedszkola, 

f)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

g) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla  dyrektora  placówki, 

h) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza  

i opiekuńcza, 

i)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, 

j)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy. 
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§8 

Rada Pedagogiczna ponadto: 

a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji ) do statutu, 

b) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 

przedszkola lub innych funkcji kierowniczych w przedszkolu, 

c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, 

d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola, 

e) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami 

do organu prowadzącego, 

f)    uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 

g) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy 

przedszkola i nadanie imienia przedszkolu, 

h) może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeżeli taka będzie powstawała, 

i)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

przedszkola, 

j)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy, 

k) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 

§9 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady, 

b) powiadamia wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania, zgodnie                   

z zatwierdzonym przez Radę terminarzem, 

c) przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego, 

d) czuwa nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej, 

e) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

w celu podniesienia jakości pracy, 

f) mobilizuje nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

g) zapoznaje z  obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i związanego                            

z działalnością placówki, 
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h) informuje na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy. 

 

§10 

Organizacja  pracy. 

 

1. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, 

regulaminami i terminarzem. 

2. Rada obraduje na zebraniach, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, 

organu prowadzącego lub 1/3 członków rady. Spotkania odbywają się zgodnie                         

z terminarzem i bieżącymi potrzebami placówki. 

 

§11 

Tryb podejmowania uchwały. 

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,                         

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola. 

3. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Wymienione organy decydują o uchyleniu uchwały w przypadku 

stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 

 

§12 

Sposób dokumentowania działalności i posiedzeń. 

 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół z każdego posiedzenia jest 

sporządzany w terminie 7 dni i wpisywany do księgi protokołów. 

2. Protokół podpisują przewodniczący, protokolant oraz członkowie rady po uprzednim 

zapoznaniu się z nim w terminie do 14 dni po jego sporządzeniu. 

3. Po zapoznaniu z treścią protokołu członkowie rady mogą zgłosić przewodniczącemu   

poprawki  do niego. Na następnym zebraniu rada decyduje o wprowadzeniu do 

protokołu zgłoszonych poprawek. 
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§13 

 

1. Podstawowym dokumentem działania Rady Pedagogicznej jest książka protokołów. 

Księga powinna być zasznurowana, opieczętowana i podpisana przez Dyrektora 

Przedszkola. 

2. Księga protokołów może być udostępniona – tylko na terenie placówki – do wglądu 

wszystkim członkom rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego 

sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po 

podjęciu stosownej uchwały przez radę. 

 

 

§14 

Prawa i obowiązki członków rady. 

 

Członek rady ma obowiązek: 

a) rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

wynikających ze statutowych funkcji placówki, 

b) uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, 

c) udziału w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności 

zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie, 

d) przestrzegania prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora, 

e) przestrzegania i realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia 

lub głosował przeciwko uchwale, 

f) składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań, 

g) nieujawniania poruszanych na posiedzeniu spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola. 

 

§15 

Członkowie rady mają prawo do: 

a) zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy placówki, 

b) wniesienia punktu do porządku obrad rady, 
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c) pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej placówki. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

 

W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującym w placówce organem 

kolegialnym rodziców. 

 

§17 

Rada wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do reprezentowania jej 

na zewnątrz. 

 

§18 

Działalność rady jest zgodna z obowiązującym prawem. 

 

§19 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019r. 
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REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK 

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

W GMINIE ORNONTOWICE  

(PRZEDSZKOLE IM. K. PUCHATKA W GMINIE ORNONTOWICE) 

 

Podstawa prawna:  

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 maja 2018r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2018r. poz. 1055). 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie 

Ornontowice przy współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

2. W zorganizowaniu wycieczki Zespół może współdziałać ze stowarzyszeniami 

i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo 

i turystyka. 

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb 

dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania, umiejętności 

i warunków pogodowych. 

4. Formy :  

a) spacery, 

b) krótkie wycieczki, 

c) wycieczki edukacyjne, 

d) wycieczki turystyczno – krajoznawcze. 

5. Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny zawarty jest w kalendarzu 

uroczystości i imprez przedszkolnych. 

6. Uczestnikami wycieczek są : 

a) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub 

spaceru, tylko dzieci z danej grupy, 

b) opiekunowie – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające – 

rodzice – w przypadku dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników pozostających 

pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10 osób w przypadku 

wycieczki wyjazdowej, oraz 13 osób w przypadku krótkich spacerów terenowych. 
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W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 5 dzieci 

przypada jeden opiekun. 

7. Koszty związane z organizacją wycieczek mogą być sfinansowane przez rodziców, 

radę rodziców przedszkola bądź sponsorów. 

8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia Zakład Usługowo – Pomocniczy dla JO 

w Ornontowicach lub rodzice. 

9. Program spaceru lub wycieczki, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika 

wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor/wicedyrektor zespołu.  

10. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników biorących udział w wycieczce, 

zawierającej imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica/rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor/wicedyrektor zespołu . 

11. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona  przez dyrektora osoba, 

nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru. 

12. Udział dzieci w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych (dotyczy wycieczek 

całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni 

opiekunowie). Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/prawnego opiekuna. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK 

1. Organizując spacery i wycieczki : 

a) zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich 

obserwacje i działania były świadome, 

b) nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego, 

c) przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku 

do współuczestników wycieczki, 

d) przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, 

współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne 

i estetyczne, 

e) dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych, 

f) zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom 

„kontrolowane poczucie swobody”, 

g) zapewniamy właściwą organizację spaceru/wycieczki, tak aby osiągnąć 

zamierzone cele edukacyjne, 

h) upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku. 
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2. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem ich z dziećmi 

i wyznaczeniem celów wyjścia. 

 

III. ZADANIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO  

1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki. 

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli lub osób, które będą pełnić 

nadzór nad przebiegiem wycieczki lub spaceru. 

3. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika z funkcją 

opiekuna.  

4. Gromadzi dokumentację wycieczki. 

5. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku 

planowanej kilkudniowej wycieczki. 

 

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym 

wyjściem z przedszkola.  

2. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich 

uczestników. 

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.  

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania.  

5. Określa zadanie opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

6. Organizuje i nadzoruje  transport, wyżywienie i noclegi dla dzieci i opiekunów 

wycieczki. 

7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników oraz wpisu w rejestrze wyjść grupowych 

z przedszkola (dot. spacerów i wycieczek na terenie Gminy Ornontowice). 

9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej 

zakończeniu dokonuje rozliczenia. 

10. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu. 
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V. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 13 lub 10 dzieci 

na    jednego opiekuna w zależności od rodzaju wycieczki czy spaceru). 

2. Opiekun udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest 

niezbędna. Jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora zespołu oraz 

rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, 

niepokojących symptomach. 

3. Opiekun nie podaje dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

4. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki. 

5. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

6. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom. 

7. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

VI. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW 

1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą 

dziecka autokarem. 

2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami. 

3. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki. 

4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych. 

5. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów. 

6. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym. 

7. Uczestnicy spaceru/wycieczki pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez 

opiekunów miejscu na odpady. 

8. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny. 

9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne. 

10. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno: 

a) zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy, 

b) zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki, 

c) niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt, 



5 
 

d) oddalać się od grupy bez zgody opiekuna. 

VII. WYCIECZKA AUTOKAROWA  

1. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru. 

2. 1 opiekun na 10 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika. 

3. Miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe, opiekunowie. 

4. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci). 

5. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, 

tj. oznakowanych parkingach. 

6. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci. 

VIII. WYCIECZKA PIESZA, SPACER 

1. Liczebność grupy do 25 osób – 2 opiekunów (może to być pracownik 

niepedagogiczny, rodzic lub inna pełnoletnia osoba). 

2. W czasie spaceru jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

3. Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych. 

4. Poruszamy się po chodnikach lub miejscach do tego przeznaczonych. 

5. Opiekun zna dokładnie trasę spaceru. 

6. Przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się po 

drogach. 

IX. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA  PRZESZKOLNEJ 

       WYCIECZKI AUTOKAROWEJ 

Czynności przed rozpoczęciem podróży. 

1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy. 

2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań  do podróżowania 

środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia). 

3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na 

miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach. 

4. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, 

woreczki foliowe do utrzymania czystości. 

5. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu 

ratunkowego – 112). 

Czynności w trakcie podróży. 
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1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki: 

a) przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, 

b) blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie 
podróży, 

c) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami. 

2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) 

przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę 

i przewietrzenie autokaru. 

3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom 
wycieczki: 

a) wchodzenia na jezdnię, 

b) przechodzenia na drugą stronę jezdni. 

4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność. 

Czynności po zakończeniu podróży. 

1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy 

pozostawiono ład i porządek . 

2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem 

ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa. 

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń. 

1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować 

uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść 

bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu 

112 oraz innych numerów służb ratunkowych. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu 

Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

2.   Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019r. 


