
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

z Niepublicznego Przedszkola „ Promyczek” w Michałowicach

1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez Rodziców, Opiekunów prawnych, lub

osoby  upoważnione  przez  rodziców  wskazane  w  „Karcie  zapisu  dziecka  do

przedszkola”.  Osoby  upoważnione  zobowiązane  są  do  przekazania  pracownikowi

przedszkola wydającemu dziecko 3 ostatnie cyfry numeru dowodu osobistego w celu

weryfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. 

2. Dziecko jest odbierane w drzwiach wejściowych przedszkola przez upoważnionego

pracownika przedszkola oraz wydawane z przedszkola w ten sam sposób.

3. Dziecko udaje się z osobą upoważnioną do szatni, aby się przebrać, następnie myje

ręce i udaje się do swojej sali.

4. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy Rodzicami, w których sąd powierzył władzę

rodzicielską  jednemu  z  nich,  Rodzic  ma  obowiązek  dostarczyć  kserokopię

postanowienia sądu o przedmiocie powierzenia władzy rodzicielskiej.

5. Nauczyciel nie może oddać dziecka osobie podejrzanej o spożywanie alkoholu, bądź

stwarzającej zagrożenie dla dziecka.

6. W sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka ze strony Rodzica

lub Opiekunów nauczyciel jest zobowiązany do zawiadomienia policji.

7. Rodzice i  opiekunowie przyprowadzający  i  odbierający  dzieci  mają zachować 1,5-

metrowy  dystans  społeczny  wobec  innych  osób  oraz  pracowników przedszkola,  a

także muszą przestrzegać wszystkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

8. Do  przedszkola  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, czy infekcję dróg oddechowych.

9. Dzieci  mogą być  przyprowadzane do przedszkola  tylko  przez  osoby zdrowe i  nie

będące na kwarantannie.

10. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, wówczas

dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola.

11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów

lub zabawek.

12. Rodzic zobowiązuje się do:



a) odbierania dziecka z przedszkola najpóźniej 10 minut przed godziną zamknięcia (czyli o 

16,50)

b) przyprowadzania zdrowego dziecka, do godziny 8.30 w przypadku gdy dziecko korzysta ze

śniadania w przedszkolu lub do godziny najpóźniej 9.00  w sytuacji gdy dziecko nie korzysta

ze śniadania w przedszkolu, 

c)  osobistego odbierania  dziecka  z  przedszkola  lub  pisemnego upoważnienia  innej  osoby

pełnoletniej do wykonywania tych czynności,

d) zgłoszenia planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu co najmniej dzień wcześniej, a

w przypadku nagłej choroby dziecka, zgłoszenia jego nieobecności w pierwszym dniu jego

absencji do godziny 7,30 rano,

e) zgłaszania nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc tylko pod numery

telefonów: 12 388-50-06 lub 12 388-50-33.


