REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Postanowienia ogólne:
1.Dzieci są przyjmowane do przedszkola w godzinach 7.00 – 16.00 (w zależności
zadeklarowanej godziny w umowie). Przyprowadzenie dziecka do przedszkola oznacza
doprowadzenie dziecka do odpowiedniej sali i oddanie go pod opiekę nauczyciela.
2.Dzieci są odbierane z przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców
(pranych opiekunów) najpóźniej do godziny 16.00. Odebranie dziecka to osobiste
stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej na piśmie u właściwego nauczyciela grupy
oraz wyraźne zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.
3.Wszelkie odstępstwa od godziny przyjmowania i odbierania dzieci, rodzice (prawni
opiekunowie) zgłaszają osobiście lub telefonicznie.
4.Dziecko przyjmowane do przedszkola musi być zdrowe.
5.W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, rodzice (prawni
opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko z przedszkola.
6.Przyprowadzać lub odbierać dzieci z przedszkola mogą także osoby upoważnione na
piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) osoby, które mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (w myśl kodeksu cywilnego osoby które ukończyły 13 lat).
Druki upoważnienia dostępne są u nauczycieli.
7.Osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie
nauczyciela okazać go.
8.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. jest pod wpływem alkoholu) – uruchamia się wtedy
procedurę przewidzianą w regulaminie.
9.Jeżeli rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona, która ma odebrać dziecko z przedszkola
jest pod wpływem alkoholu, szuka się kontaktu ze współmałżonkiem (lub rodzicem, jeśli
odbiera dziecko osoba upoważniona). Jeżeli okaże się, że współmałżonek nie może
zgłosić się po dziecko lub nie można z nim nawiązać kontaktu, powiadamiana jest policja i
przekazuje się jej dalsze postępowanie.
10.W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania
placówki, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do powiadomienia o tym
fakcie dyrektora placówki, oraz kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka lub inna upoważnioną osobą, wskazaną w upoważnieniu.
W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub osoby upoważnionej, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej
sytuacji policję.
Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną
osobę lub policję, nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani też
pozostawić go pod opieką innej osoby.
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