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                                                                   PROCEDURA 
  
                      przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 
 
 
Podstawa prawna : 
Ustawa Prawo oświatowe  ( Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm. ) 
Statut przedszkola 
  
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 
rodzice/prawni opiekunowie.  
 
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są 
wprowadzić dziecko do sali.  
 
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.  
 
4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 
zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać 
wyczerpujących informacji na ten temat.  
 
5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest 
ono zdrowe.  
 
6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji 
wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje 
na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.  
 
7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00, lub w dowolnym czasie, 
po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.  
 
8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w 
przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. 
Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z 
przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy .  
 
9. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność 
danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.  
 
10. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych 
opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.  
 



11. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez 
osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na 
osobie dającej upoważnienie „. 
12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych 
opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania 
dziecka.  
 
13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione 
w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez 
rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi  rano w formie pisemnej.  
 
14. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną 
telefonicznie.  

15. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.  
 
16. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez 
niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13, na podstawie upoważnienia 
podpisanego przez rodziców (jeśli nie jest ta osoba wykazana w wykazie osób 
upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola).  
 
17 .O ile dziecko nie zostanie odebrane o zadeklarowanej godzinie odbioru – nauczyciel 
kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru 
dziecka z przedszkola. Jeśli te działania nie odniosły skutku, powiadamia policję i 
przekazuje dziecko pod opiekę policji. Dowodem przekazania dziecka policji jest 
wypełniony w tej sprawie wewnętrzny dokument. 
 
18. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych 
w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.  
 
19. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny – Wydział 
Rodzinny i Nieletnich i informuje rodziców o podjętych działaniach.  
 
 
20. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci 
muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy 
wiekowej.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               Załącznik do procedury 
                                                                                                                                                        przyprowadzania i odbioru  
                                                                                                                                                       dziecka z PP-15 w Pile 
                                                                                                                                                            

 

              PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA DZIECKA  POD OPIEKĘ   POLICJI 

 

       W związku z brakiem kontaktu z rodzicami / opiekunami i  nieodebraniem dziecka  

             ………………………………………………………………………… 

                                            / imię – nazwisko dziecka /  

zam. …………………………………………………………………………… 

 

z  Publicznego  Przedszkola  Nr 15 w Pile  w dniu ……………………. godz………… 

 

przekazuję dziecko pod  opiekę policji  - Panu / Pani  

 

……………………………………………………………………………. 

 

O powyższym fakcie nauczyciel  zobowiązuje się powiadomić dyrektora przedszkola. 

 

 

 

……………………………..                                                   ……………………………... 

 / podpis  pracownika  policji /                                                  /podpis nauczyciela / 

 

 

 

Piła ………………………………… 

 

 



 
                                                                                                          Załącznik Nr 2 
                                                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 10 
                                                                                                                                                            Dyrektora PP-15 w Pile 
                                                                                                                                                            Z dnia 30.08.2018 r        
 
 

 
                                                       PROCEDURA  
 
  postępowania w  przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola     
  chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków   
  odurzających. 
 
 
Podstawa prawna : 
Ustawa Prawo oświatowe  ( Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm. ) 
Statut przedszkola 
 
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.  
 
2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę 
upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.  
 
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, 
dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.  
 
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja 
podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie. Jeśli dziecko będzie wymagało 
przekazania Policji, nauczyciel  wypełnia wewnętrzny dokument  oddania dziecka pod 
opiekę Policji. 
 
5. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel 
sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.  
 
6. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych 
w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.  
 
7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – 
Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.  
 
 
  
 


