Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 15/2017 dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 76
„Na Zielonych Wzgórzach”
w Białymstoku
z dnia 09.10.2017r.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W PZREDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 76 „NA ZIELONYCH WZGÓRZACH”
W BIAŁYMSTOKU
1. Dzieci z przedszkola mogą odbierać tylko rodzice/opiekunowie prawni lub osoby
przez nich upoważnione.
2. Jeżeli dziecko odbiera osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic
zobowiązany jest zawiadomić nauczycielkę, a osoba odbierająca dziecko musi
posiadać pisemną zgodę rodzica oraz dowód osobisty.
3. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych jest przekazanie
przyprowadzonego dziecka nauczycielce w grupie lub grupie dyżurnej (dziecko nie
może samo iść z szatni do sali).
4. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione z chwilą odbioru dziecka z grupy ponoszą
za nie całkowitą odpowiedzialność (rodzice/opiekunowie/osoby odpowiedzialne
odbierają dziecko osobiście od nauczyciela z sali lub placu zabaw).
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe i czyste.
6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do
przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi
zdrowymi.
7. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola..
8. Nauczycielowi nie wolno podawać leków pod żadną postacią.
9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób
dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat
10. Rodzice mają obowiązek poinformować nauczycieli o alergiach dzieci i zgłoszenia
należy dokonać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
11. Rodzice zobowiązani są do informowania przedszkola o każdej chorobie zakaźnej
dziecka.
12. Wszystkie informacje przekazywane przez nauczycieli rodzicom (osobiście lub
telefonicznie), dotyczące różnych niepokojących, niebezpiecznych zdarzeń
związanych np. ze złym samopoczuciem, chorobą, niewłaściwym zachowaniem itp. są
wpisywane do zeszytu w grupie i podpisywane przez nauczyciela i rodzica.
13. Rodzice po uzyskaniu od nauczyciela lub dyrektora przedszkola informacji
telefonicznej o złym stanie zdrowia dziecka zobowiązani są do jak najszybszego
przybycie do przedszkola w celu odebrania dziecka z przedszkola.
14. Rodzice zobowiązani są do dbania o estetyczny wygląd, niekrępujący dziecko w strój
bez ozdób typu cekiny, koraliki itp.
15. Do przedszkola dzieci nie mogą przynosić zabawek, przedmiotów itp. które mogą być
niebezpieczne i zagrażać zdrowiu i życiu dzieci przebywających w przedszkolu.

16. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości
szkolnej.
17. Przedszkole zapewnia rodzicom pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych
dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.
18. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom szczegółowych informacji na
temat postępów dziecka oraz trudności i niepowodzeń edukacyjnych i
wychowawczych.
19. Rodzice zobowiązani są do udzielania informacji o problemach dzieci w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
20. Rodzice zobowiązani są do aktywnego brania udziału w ogólnych i grupowych
zebraniach rodziców, prelekcjach, zajęciach otwartych, uroczystościach itp.
21. Rodzice zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z treścią ogłoszeń i
komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń ogólnej jak i na tablicach
grupowych.
22. Rodzice zobowiązani są do wyposażania dzieci w niezbędne przybory do zajęć wg
aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego.

