STATUT
PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 36
Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają prawo do:
•

wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole
i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

•

uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

•

wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

•

udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek:
•

regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w
przedszkolu;

•

współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

•

przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie
podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

•

odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

•

znać i przestrzegać postanowień statutowych;

•

uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

•

bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu
zamieszkania i telefonu kontaktowego.

§ 37.
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 07.00 - 8.30.
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia
do wychowawczyni grupy.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej.
3. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci
przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich
(np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
z rodzicami oraz nie wolno podawać żadnych leków, poza nagłymi przypadkami
bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
§ 38.
Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
1. Rodzic lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba do odebrania dziecka
z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z
przedszkola.
2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, upoważnione
na piśmie przez rodziców ( opiekunów prawnych ).
4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących
wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić
dziecku bezpieczeństwa ( m.in. osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje
dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 rodzic
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedszkole o spóźnieniu.

8. W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/ prawnych
opiekunów nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami

i powiadomić o zaistniałym fakcie.
9. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu
pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do
17.30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami.
§ 39.
Formy współpracy z rodzicami:

ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
rozmowy indywidualne, zebrania grupowe i ogólne (według harmonogramu
ustalanego na każdy rok szkolny);
wymiana informacji.

