PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP NR 11 W ZGIERZU.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają
rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i
odbierania dziecka ze szkoły.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego
wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest
przyprowadzić dziecko do grupy. Niedopuszczalne jest przychodzenie dziecka
bez opieki.
4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia
uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech
niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do
szkoły. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie
zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i poproszeni o niezwłoczne
odebranie dziecka.
7. W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia,
przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi, informując niezwłocznie
rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka lub pielęgniarka
przebywa z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/prawnych opiekunów.
8. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
9. W oddziale przedszkolnym zapewnia się opiekę od godziny 7.30 do 15.30.
Od 7.30 do 8.00 dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących.
10. Od 8.00 do 13.00 dzieci biorą udział w planowych zajęciach programowych.
11. Od 13.00 do 15.00 dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczowychowawczych w Sali nr 14.
12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadamiania szkoły o czasie
nieobecności dziecka.
13. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku
pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów. Wypełnione
oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie
dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom na początku
każdego roku szkolnego.
14. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
15. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez
nieletnie rodzeństwo za pisemna zgodą rodziców.
16. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.

17. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej je odebrać (np. Upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)
będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.
W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel ma prawo wezwać
Policję.
18. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z
rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
19. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane
przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
20. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy
szkoły, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub
osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.
21. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskac
informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru
dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny.
22. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor
podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami dziecka.
23. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam
podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
24. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po
upływie czasu pracy szkoły są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez
nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki,
25. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbieranie dzieci
odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie dzieci.
26. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor szkoły.

