Procedury przyprowadzania i odbierania
dzieci
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.

1. Opiekę nad wychowankami w drodze do przedszkola i po odebraniu od
nauczycielki sprawują rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nie
pisemnie upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go
pracownikowi przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców
(opiekunów)
3. Statut określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów):
a. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców
(prawnych opiekunów),
b. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą,
zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie)
przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres
uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać
odwołane lub zmienione w każdej chwili.
c. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do
jednorazowego odbierania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie
powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
d. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać
przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go .
e. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe) będzie
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

f. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy
przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie
rodziców dziecka ( prawnych opiekunów).

g. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( dom, praca)
nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych
opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy
komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
h. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z
rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
i.
Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są w
szatni przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu a następnie
osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy do której
uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Od momentu przekazania
dziecka odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi nauczyciel.

j. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie
przedszkola np.: wejście przed budynkiem, szatnia, pozostawienie przed
salą zajęć itp.

k.

W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby
odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania
nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
l.
Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny
telefon kontaktowy.

