ZASADY ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU
GMINNYM W SZALEJOWIE DOLNYM
1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 do 1600.
2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 830, a odbieramy od 1330 do 1600.
3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki
lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielce w sali zajęć.
Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez opieki na terenie przedszkola lub przed budynkiem
placówki.
5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. Dzieci z widocznymi oznakami choroby
będą przyjmowane do przedszkola tylko po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego,
że choroba nie jest zaraźliwa dla innych oraz potwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania
dziecka w placówce.
6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji
telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko
pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa
wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
- rodzice lub prawni opiekunowie,
- inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
- rodzeństwo dzieci (ukończone 10 lat) na pisemne upoważnienie rodziców /opiekunów.
9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy. W przypadku podejrzeń należy skontaktować się z inną
osobą upoważnioną do odbioru dziecka.
10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.
12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi

być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.
13. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym.
W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić
rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. W
przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola. Jeśli
sytuacja przedłuża się należy powiadomić najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania
się z rodzicami, prawnymi opiekunami. Rodzice, którzy nie odbiorą dziecka o wyznaczonej porze
zobligowani są do złożenia wyjaśnień dyrektorowi przedszkola.
14. Od chwili odbioru dziecka od nauczyciela oraz w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby je odbierające.

