Zarządzenie Dyrektora nr 5/2015 z dnia 25.08.2015r
Niepublicznego Przedszkola Bajka we Wrześni
w sprawie zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.

1.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe
i czyste.
2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
Dzieci z wyraźnymi objawami choroby (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką,
wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
3. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego
wyleczenia.
4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych
dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia
lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego
zagrożenie dla prawidłowego funkcjoowania samego dziecka oraz innych dzieci
w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha,
ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne)
nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/ opiekuna prawnego oraz
pionformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
6. Nauczyciele są zobowiązani do udzielania rodzicom informacji o zdrowiu, samopoczuciu
dziecka lub zauważonych zmianach w zachowania w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic
jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola ze wskazaniem
konieczności konsultacji lekarskiej.
8. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne w wyrażeniem zgody rodziców
na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie
z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach
i dłuższej niobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach
i zabawach w ogrodzie przedszkolym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części
grupy w sali).
9. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz
dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umozliwiające codzienny pobyt dziecka
na powietrzu. Wskazane jest pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części
garderoby.
10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola niebezpiecznych zabawek np.
z wystającymi elamentami, pistoletów, itp. Dzieci mogą przynosić swoje przytulanki,
w dni wyznaczone przez wychowawców.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola,
rodzice i personel placówki są zobowiązani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania
praw i obowiązków zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

