ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W ŻŁOBKU PIRACKIE SKARBY
1. W Żłobku „Pirackie Skarby” oddział ul. Zielińskiego obowiązują następujące,
szczegółowe procedury przyprowadzania i odbierania Dzieci przez Rodziców/
Opiekunów Prawnych:
a. Rodzice/Opiekunowie Prawni przyprowadzają i odbierają Dzieci ze Żłobka i są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Żłobka i ze Żłobka do domu,
b. Rodzice/Opiekunowie Prawni, w przypadku przywożenia Dzieci samochodem,
zobowiązani są parkować samochody w sposób bezpieczny i staranny, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i w sposób nieutrudniający innym użytkownikom dróg
oraz mieszkańcom budynku, w którym jest zlokalizowany Żłobek, a także pobliskich
budynków, korzystanie z parkingów, dróg wyjazdowych i dróg publicznych.
Pracownicy Żłobka mają obowiązek zgłaszać niezwłocznie każde naruszenie
porządku właściwym służbom publicznym.
c. dopuszcza się możliwość odbierania Dzieci przez osoby trzecie, pod warunkiem
dostarczenia

do

Żłobka

upoważnienia
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na

piśmie

podpisanego

przez

Rodziców/Opiekunów Prawnych. Upoważnienie takie jest skuteczne aż do
odwołania przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.
d. Żłobek może odmówić wydania Dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać Dziecko będzie wskazywał, że nie będzie ona w stanie
zapewnić Dziecku bezpieczeństwa (np. osoba będąca pod wpływem alkoholu),
e. o przypadku każdej odmowy wydania Dziecka powinien niezwłocznie zostać
powiadomiony Dyrektor Żłobka. W takie sytuacji Żłobek zobowiązany jest do
podjęcia

wszelkich

czynności

w

celu

nawiązania

kontaktu

z

Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.
f.

w przypadku, gdy Dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18.00, Żłobek
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów Prawnych o
zaistniałym fakcie,

g. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów Prawnych, Dziecko
oczekuje w placówce Żłobka jedną godzinę za dodatkowym wynagrodzeniem,
h. po upływie tego czasu Żłobek powiadamia najbliższy komisariat policji o
niemożności skontaktowania się z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi,
i.

opiekun ani inni pracownicy Żłobka nie mogą odprowadzać Dziecka do domu chyba, że będzie wyrażona pisemna zgoda rodziców w wyjątkowych losowych
przypadkach,

j.

Rodzic, który nie wyraża zgody na odbieranie Dziecka przez drugiego Rodzica,
musi przedstawić orzeczenie sądowe w tym zakresie.

2. Przeciwwskazania do przyjęcia Dziecka do Żłobka
a. temperatura powyżej 37o C,
b. wolne stolce,
c. wysypka na skórze,
d. katar ropny (gęsty, zielony),
e. ropne zapalenie spojówek,
f.

widoczne objawy przeziębienia lub innej choroby dziecka (katar, kaszel, złe
samopoczucie),

g. brak zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Dziecka po przebytej
chorobie w przypadku nieobecności powyżej 7 dni,
h. brak obowiązkowych szczepień.
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