Procedura
przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Niepublicznego „Czwóreczka”
w Pruszczu Gdańskim
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez
rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez
rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby
wskazanej przez rodziców. W/w upoważnienia pozostają w dokumentacji
wychowawcy grupy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem
dokumentu tożsamości.
4. Rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione odbierają dzieci osobiście
od nauczycielki z sali zabaw lub ogrodu przedszkolnego.
5. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkola, nauczyciel wymaga
od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne
pożegnanie się z nauczycielką mającą je pod opieką.
6. Obowiązkiem nauczycielki jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez
osobę wskazaną w upoważnieniu podpisanym przez rodziców.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną
przez nich osobę.
8. Nauczycielki nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na
terenie przedszkola pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób
upoważnionych.
9. Życzenie rodziców nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone orzeczeniem sądowym.
10. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają
je do sali grupy.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) powierzają dziecko nauczycielowi grupy
lub nauczycielowi wspomagającemu, lub asystentce nauczycielki.
W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
12. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy
wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych
mogących stworzyć zagrożenie.
13. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny
i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny
pobyt dziecka na powietrzu.
14. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe i czyste dzieci; dzieci mocno
zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi
zdrowymi. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych czy zakaźnych dziecko
nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
15. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
16. W przypadku widocznej choroby nauczyciel ma prawo odmówić
przyjęcia dziecka do przedszkola. W wątpliwych sytuacjach może prosić
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest
zdrowe.
17. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy
zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
18. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do
natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
19. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać telefonicznie rodzicowi na
wskazany w dokumentacji numer telefonu wszelkie niepokojące objawy
choroby, a rodzic w trosce o zdrowie i życie własnego dziecka ma
bezwzględny obowiązek odbierania telefonu z przedszkola.

20. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym
i wychodzącym.

21. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić
dziecku bezpieczeństwa (np. spożycie alkoholu, agresywne zachowanie). Personel
przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia
sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna
prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe
personel przedszkola ma prawo wezwać policję.
22. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach
określonych w zawartej umowie.

