REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W
SKOKACH

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.
U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z
późniejszymi zmianami).
4. Statut Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.
1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
1. Rodzice/ prawni opiekunowie/ przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do
domu.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie/ wprowadzają dziecko do przedszkola i towarzyszą
w drodze do szatni, w której znajduje się szafka dziecka.
3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy
wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech
niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do
przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać
w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania poważnych dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać
wyłącznie pisemnie ( tylko wtedy będą przestrzegane).
2. Odbieranie dziecka z przedszkola
1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów/.
2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego
upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów/. Wypełnione
oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie
dziecka rodzice/ prawni opiekunowie/ przekazują wychowawcom grup na
początku każdego roku szkolnego.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z
przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie
pełnomocnictwa w formie pisemnej.
5. Na telefoniczna prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku ,gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)
będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu
wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/ opiekuna
prawnego, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola
ma prawo wezwać Policję.
7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców
musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
8. Rodzice wywołują dziecko przez domofon i wyczekują dziecka w szatni.
9. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel
wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania dziecka był zaakcentowany
poprzez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
10. Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo
dziecka odpowiadają te osoby.
11. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie
przedszkola także pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych lub osób
legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

