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Reguły obowiązujące
ązujące
ce rodziców dzieci w Przedszkolu nr 74
„Przy Zielonym Wzgórzu” w roku szkolnym 2021/2022
202
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upowa
upoważnione
żnione przez nich osoby
dorosłe. Odbiór dziecka zawsze należy
leży zgłaszać
zgłasza nauczycielowi bądź innemu pracownikowi przedszkola
Uzasadnienie
Ważne
ne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka bior
biorą na siebie pełną
odpowiedzialność za dziecko. W czasie, gdy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może
mo zająć się
dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność
odpowi
ść przejmuje nauczyciel *
Uzasadnienie
Chcemy abyy dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją
czyj jest opieką.

Podczas wyjść/wycieczek
wycieczek dzieci zawsze są
s pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.
Rodzice uczestniczący w wyjściu/wycieczce
wycieczce służą
słu pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają
u
reguły
opieki nad wszystkimi dziećmi.
dzie
Uzasadnienie
Wdzięczni jesteśmy rodzicom
om za okazaną
okazan pomoc, jednak to myy bierzemy pełną odpowiedzialność
odpowiedzialno
za bezpieczeństwo
stwo powierzonych nam dzieci i my
my ustalamy reguły i zasady dzieciom podczas wyjść.

W przedszkolu nie stosuje sięę wobec dzieci żadnych
adnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania
pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /przewlekła choroba poświadczona
po
przez lekarza wymagająca
ca regularnego przyjmowania leku/ wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
Uzasadnienie
Bardzo zależyy nam na zdrowiu Pań
Państwa
stwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy si
się popełnić
pomyłkę.
ę Zaświadczenie
świadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.

Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych
zaka nych dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa
w domu a po jej zakończeniu
czeniu rodzice powinni przedstawić
przedstawi zaświadczenie
wiadczenie od lekarza, że dziecko
jest zdrowe.
Uzasadnienie
Naszym zadaniem jest dbaćć o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszy
zmniejszyć ryzyko
zyko rozprzestrzeniania się
si
chorób w przedszkolu.

Dzieci powinny
powinn być przyprowadzane do godz.8:30.
O późniejszym
niejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola należy
nale y powiadomić nauczycielk
nauczycielkę
danej grupy.
Uzasadnienie
Ze względów organizacyjnych (liczba planowanych posiłków) prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz.
8.30. Chcemy, aby Państwa
stwa dzieci uczestniczyły w ró
różnych formach aktywności
ci zgodnie z ramowymi planami
dnia.
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W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania
spo ywania urozmaiconych posiłków.
W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw,
wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
Uzasadnienie
Chcemy, żeby dzieci otrzymywały
otrzymy
posiłek zaspokajający
cy ich potrzeby oraz aby poznawały nowe
smaki a także
że uczyły si
się komponowania potraw i celebrowania posiłków.
Bardzo ważne jest dla nas,, aby dzieci potrafiły
potrafi przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

Na zebrania zapraszamy
zaprasz
rodziców bez dzieci.
Uzasadnienie
Podczas zebrań dzieci nudząą się
się, źle się czują a poza tym przeszkadzająą rodzicom i nauczycielom
skupićć się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
porozmawia

Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
zwierz
Uzasadnienie
Zależyy nam na zdrowiu i bezpieczeń
bezpieczeństwie
stwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie
zabroniony kontakt ze zwierzętami.
tami. Chcemy, aby wszystkie dzieci bawiły się
si na czystym terenie ogrodu.

Po odebraniu dziecka z przedszkola staramy się
si jak najszybciej opuścić
ś ć teren placu zabaw
danej grupy*
Uzasadnienie
Zależy na stosowaniu jednakowych zasad w stosunku do wszystkich dzieci. Nasze zasady różnią
ró
się czasem
od Państwa zasad i to Państwo
stwo bierzecie pełną
pełn odpowiedzialność za dziecko od moment
momentu odebrania.
Dla Państwa wygody powstał kącik
ącik dla Rodziców i Dzieci, w którym możecie
mo
spędzać
ę ć czas z innymi dzie
dziećmi
i rodzicami do czasu zakończenia
zako
pracy przedszkola.

DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WCHODZIMY W MASECZCE I STOSUJEMY ZASADY
DYSTANSU
STANSU SPOŁECZNEGO!!!**
SPOŁECZNEGO

*nie dotyczy okresu obowiązywania
ązywania
zywania „Procedury organizacji pracy w Przedszkolu nr 74
„Przy Zielonym Wzgórzu” w czasie zagrożenia
zagro
epidemicznego”.
** dotyczy pracy w okresie obowiązywania
obowi zywania „Procedury organizacji pracy w Przedszkolu
nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w czasie zagrożenia
zagro enia epidemicznego” i kolejnych
aktualizacji.
Czytelny podpis rodzica:

