
Załącznik 1

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w
Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Jeżyk”

1. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie,  których  dzieci  korzystają  z  dowozów,  są

zobowiązani  pojawiać się w miejscu ustalonym wcześniej  z nauczycielem lub

opiekunem  o  wyznaczonych  godzinach.  Bus  czeka  do  5  minut  po  ustalonej

godzinie. 

2. W przypadku niekorzystania w danym dniu z dowozu lub nieprzewidzianego

spóźnienia  rodzice  są  zobowiązani  skontaktować  się  z  opiekunem za  pomocą

„busowego” telefonu najpóźniej do godziny odjazdu dziecka. 

3. Opiekun jeżdżący busem zawiadamia telefonicznie rodziców o ewentualnych

spóźnieniach. 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka,  którzy nie  skorzystają  z  dowozu

mają  obowiązek  osobistego  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  oraz  są

odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola

do  domu;  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dziecka  powinni  w  szatni

przygotować je do pobytu w przedszkolu,  a  następnie przekazać bezpośrednio

pod opiekę nauczyciela lub opiekunki grupy.

5. Od momentu przekazania dziecka (do busa lub do grupy) odpowiedzialność za

jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

6. Dzieci  mogą  być  wyjątkowo przyprowadzane  i  odbierane  przez  inne  osoby

dorosłe lub osoby, które ukończyły 14 lat upoważnione na piśmie przez rodziców

(prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola;

Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

http://www.krainaradosci.fsl24.pl/db/media/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20upowa%C5%BCnionych%20osobach%20odbieraj%C4%85cych%20dziecko.pdf


7. Nauczyciel przedszkola, ani opiekun  nie ponosi odpowiedzialności za życie,

zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców (prawnych

opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem

do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy

nie  został  odnotowany  przez  nauczyciela  fakt,  że  dziecko  zostało

przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka

nauczycielce)  lub  kiedy  Rodzice  lub  osoba  upoważniona  osobiście

poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie

prawni) lub osoby upoważnione.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9. Nauczycielka, opiekunka może odmówić  wydania dziecka w przypadku , gdy

stan osoby zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona w

stanie  zapewnić  dziecku  bezpieczeństwa.  W  takim  przypadku  sporządza  się

notatkę  dotyczącą  zdarzenia  oraz  kontaktuje  się  telefonicznie  z  inną  osobą

mogącą  odebrać dziecko.

10. Odbieranie dziecka z przedszkola lub z busa – nauczyciel, opiekun przekazuje

dziecko  pod  opiekę  osobie  odbierającej.  Od  momentu  przekazania  dziecka,

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca.

11. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  niekorzystający  z  dowozu  mają  obowiązek

przyprowadzania  dzieci  do  godziny  9.00  i  odbierania  dzieci  z  przedszkola

najpóźniej do godziny  15.30.

12. W  ciągu godzin pracy przedszkola tj. między godziną 7.30 a 17.00 możliwe

jest stałe przyprowadzanie i odbieranie dziecka w innych, niż wyżej wymienione

godziny, jednak po uzgodnieniu z  nauczycielem.



13. W  przypadku  doraźnego,  późniejszego  przyprowadzenia  dziecka  do

przedszkola  lub  zamiaru  późniejszego  odebrania  dziecka  rodzice  (prawni

opiekunowie)  mają  obowiązek  do  godziny  8.30  powiadomić  o  tym  zamiarze

nauczyciela,  który jest  odpowiedzialny  jest  za  grupę  dziecka  lub  opiekuna

odbierającego „busowy” telefon.

14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia

przedszkola,  nauczyciel  lub  opiekun  powinien  próbować  telefonicznie

skontaktować się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi). W przypadku gdy

pod  wskazanymi  numerami  telefonów  (praca,  dom)  nie  można  uzyskać

informacji  o  miejscu  pobytu  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel

oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 30 minut. Po upływie tego

czasu informuje dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o ewentualnym

zawiadomieniu  policji. W przypadku braku  kontaktu  z  dyrektorem nauczyciel,

opiekun sam podejmuje taką decyzję. 

15. W przypadku losowym, niemożności odebrania dziecka z busa o wyznaczonej

godzinie  lub  z  przedszkola  do  godziny  17.00  Rodzice  zobowiązani  są

telefonicznie powiadomić przedszkole o fakcie spóźnienia się i ustalić godzinę

odbioru. W przypadku nie pojawienia się osoby odbierającej dziecko z busa w

ciągu 5 minut (jeśli brak jest informacji o ewentualnym spóźnieniu w odbiorze)

bus  po  zakończeniu  trasy przywozi  dziecko do przedszkola,  gdzie  stosuje  się

procedurę z punktu 11.

16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać aktualny telefon 

kontaktowy.

17. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania

dziecka  na  terenie  przedszkola  powiadamia  się  o  tym  rodziców.  Mają  oni

obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.



18. Każde  podawanie  leków  w przedszkolu,  ma  miejsce  jedynie  w  szczególnie

uzasadnionych  przypadkach  (choroby  przewlekłe)  i  odbywa  się  na  pisemne

życzenie  rodziców.  Rodzice  powinni  przedstawić  zaświadczenie  lekarskie

określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

19.  W  uzasadnionych  przypadkach  (losowych,  zagrożenia  życia  dziecka)

przedszkole  powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie.

Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia)

i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności

nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

20. Rodzice,  opiekunowie prawni lub  osoby przez nich upoważnione  dokonują

ustaleń  dotyczących  dowozów  dziecka  (godzin,  miejsca  postoju,  dni

nieobecności)  wyłącznie  z  dyrektorem,  nauczycielami,  opiekunami.  Nie

dopuszcza się ustalania w/w informacji z kierowcami busa. 

21. Rodzice zgłaszają wszelkie niedogodności związane z korzystaniem z dowozów

dyrektorowi Przedszkola.
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