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NỘI QUI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ 

- Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động tại trƣờng; 

- Tăng cƣờng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng về việc thực hiện Nội quy đảm 

bảo an toàn cho trẻ. Trƣờng Mầm non Thực hành bổ sung và điều chỉnh Nội quy dành cho 

Phụ huynh nhƣ sau: 

1. Đón và trả trẻ. 

- Đƣa - đón trẻ đúng giờ quy định của nhà trƣờng (Buổi sáng đón trẻ từ 6h45 – 8h. Sau 8h 

nhà trƣờng sẽ khóa cổng. Buổi chiều trả trẻ từ 16h -17h). Những trƣờng hợp đột xuất trẻ 

đến trƣờng hoặc ra về ngoài giờ quy định trên PH vui lòng gọi điện cho GV phụ trách lớp 

đón/trả trẻ tại cổng trƣờng.  

- Phụ huynh đƣa trẻ lên lớp và giao trẻ cho cô giáo, tuyệt đối không để trẻ tự đi lên lớp. 

- Trƣờng không trả trẻ cho ngƣời lạ và trẻ dƣới 16 tuổi. Phụ huynh gọi điện thoại thông báo 

cho giáo viên nếu nhờ ngƣời khác đón trẻ (gửi hình của ngƣời đón trẻ qua zalo, facebook, 

viber…để xác nhận). 

- Thông báo cho giáo viên tại lớp biết lý do trẻ nghỉ học. 

- PH không cho trẻ đi học khi trẻ bị đau mắt đỏ, sốt cao, trẻ bị tay chân miệng, sốt xuất huyết, 

bị bệnh về da liễu dễ lây lan, tiêu chảy … 

- Khi trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa cần thông báo cho giáo viên nếu trẻ đi trễ hoặc 

hủy chuyến tham quan. 

2. Sử dụng đồ dùng cá nhân cho trẻ và các thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ. 

- Phụ huynh không mang thức ăn, nƣớc uống từ bên ngoài vào lớp cho trẻ ăn (Phòng trƣờng 

hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm). 

- Nếu gửi sữa phụ huynh xem kỹ hạn sử dụng và ghi tên trẻ vào hộp sữa. 

- Trao đổi với GV nếu bé bị dị ứng với thức ăn, đồ vật, đồ chơi… 

- Không cho trẻ mang theo tiền, điện thoại di động, trang sức quý vào trƣờng; mọi mất mát 

nhà trƣờng sẽ không chịu trách nhiệm. 

- Phụ huynh không đƣợc hút thuốc trong khu vực trƣờng MN Thực hành. 

- Không mang theo các vật sắc nhọn, vật dễ cháy nổ…vào trƣờng. 

 Vì sự an toàn của trẻ, đề nghị quý Phụ huynh trường Mầm non Thực hành thực hiện 

nghiêm túc các quy định trên!  
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