REGULAMIN PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIORU
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole czynne jest w godz. od 600 do 1700.
2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów
prawnych lub osoby przez nich upoważnione (spis osób upoważnionych do odbioru
dzieci), zapewniające pełne bezpieczeństwo.
3. Dzieci mogą być odbierane przez osoby inne, po uprzednim dostarczeniu pisemnego
upoważnienia (imię, nazwisko i numer dowodu osobistego) z podpisem rodziców lub
opiekunów prawnych.
▪ jeżeli osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających wówczas dyrektor przedszkola, nauczycielka lub
pomoc wychowawcza zawiadamia telefonicznie o tym fakcie drugiego rodzica
celem ustalenia dalszych kroków postępowania.
▪ w przypadku nie nawiązania kontaktu z rodzicem należy powiadomić Policję
4. Rodzice (opiekunowie) mają równe prawo do odbioru dziecka z przedszkola każdego
dnia, wyjątkiem jest pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z
rodziców lub opiekunów (postanowienie sądu dostarczone do dyrektora przedszkola).
5. Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola
w godzinach zadeklarowanych w DEKLARACJI KORZYSTANIA Z
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ zawartej na dany rok szkolny z dyrektorem
placówki.
6. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17.00 (przyczyny losowe) rodzice są
zobowiązani do telefonicznego powiadomienia przedszkola o spóźnieniu.
7. Odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną (sytuacja wyjątkowa) jest możliwy tylko
wtedy, gdy osoba ta ma upoważnienie rodziców dziecka z podaniem danych
osobowych wraz z numerem dowodu osobistego. Jeżeli rodzic nie ma możliwości
wydania takiego upoważnienia, to zobowiązany jest do telefonicznego lub drogą
elektroniczną powiadomienia przedszkola o danych osoby odbierającej Nauczycielka
wydająca dziecko, w takiej sytuacji sporządza jednorazową notatkę podając: imię i
nazwisko osoby odbierającej, numer dowodu osobistego i sposób upoważnienia tj.
telefon rodzica + godzina odbioru + kto odebrał dziecko + podpis osoby odbierającej i
wydającej dziecko.
8. W sytuacjach nieopisanych wyżej o wydaniu dziecka z przedszkola decyduje dyrektor
przedszkola lub w razie jego nieobecności i braku możliwości skontaktowania się
z nim, nauczycielka grupy (sporządzenie notatki).
9. W związku z wprowadzeniem elektronicznego sposobu rejestracji pobytu dziecka
w przedszkolu zobowiązuje się rodziców do każdorazowego logowania się do
systemu ewidencji w momencie przyprowadzania oraz odbioru dziecka z
placówki za pomocą karty do czytnika.
10. Rodzic otrzymuje do dyspozycji nieodpłatnie 2 karty do czytnika podlegające
zwrotowi w dniu zakończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

których odbiór potwierdza własnoręcznym podpisem
11. W przypadku zagubienia, uszkodzenia ,zniszczenia lub konieczności posiadania
większej ilości kart koszt każdej kolejnej pokrywany jest przez rodzica dziecka.
W związku z wprowadzeniem od dnia 01.09.2020r Procedury bezpieczeństwa w
trakcie epidemii COVID-19 obowiązującej w Przedszkolu nr 186”Mieszkańcy Łąki”
w Poznaniu karty do logowania Rodzice dostarczają i zostawiają w placówce w
celu odnotowania obecności dziecka przez pracownika
12. Zasady odbioru dziecka z przedszkola przedstawione w niniejszym regulaminie są
szczegółową realizacją Statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w
Poznaniu.
13. Każdy pracownik przedszkola jest również zobowiązany do przestrzegania
regulaminu odbioru dziecka z przedszkola.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami regulaminu podczas
pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców oraz za pośrednictwem strony
internetowej i są zobowiązani do ich przestrzegania.

