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Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 

r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 2. 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0


2. Statut Przedszkola nr 3 w Głubczycach 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Procedura służy zapewnianiu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie 

przyprowadzania i odbierania z Przedszkola oraz określania odpowiedzialności 

Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych – nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Przedszkola.  

§ 2 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z placówki przez rodziców 

(opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do 

placówki i z placówki do domu. 

2. Rodzice po uprzednim rozebraniu dziecka z okryć wierzchnich osobiście powierzają 

dziecko wychowawcy grupy lub nauczycielowi w sali zbiorczej, jako osobie 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

3. W godzinach od 6:30 do 8:00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko 

do sali zbiorczej. O godzinie 8:00 dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką 

wychowawcy.  

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) 

zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki oraz przedmioty 

pod względem bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia. 



5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci 

zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego i chorobę nie należy 

przyprowadzać do placówki, gdyż nie może przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.  

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

     §  3 

Odbieranie dziecka z przedszkola 

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki należy przyprowadzić o godzinie 8 i odebrać do godziny 13:00, natomiast 

dzieci przebywające w Przedszkolu cały dzień  - należy odebrać do godziny 16:00 ( w 

sali zbiorczej ).  

2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na 

piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w 

dokumentacji placówki. W sytuacji oporu dziecka przed opuszczeniem placówki z 

daną osobą upoważnioną, dziecko powinno pozostać pod opieką nauczyciela, który 

powinien niezwłocznie skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia dalszego 

postępowania.  

3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 

okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do 

wylegitymowania tej osoby. 

5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel 

zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić 

wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w dzienniku 

(indywidualny kontakt).  



6. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba 

upoważniona) dotarła na miejsce pobytu grupy. Nauczyciel powinien widzieć, kto 

odbiera dziecko z Przedszkola. 

7. Nauczyciel odmówi wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, czy zachowanie agresywne. W takim 

przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia 

sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z 

drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru przez rodziców. O zaistniałym 

fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor lub jego zastępca. 

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw. 

10. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po 

odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada 

za jego bezpieczeństwo.  

11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby 

upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy pod wskazanymi 

przez rodziców numerami telefonów (telefon komórkowy, praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru 

dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.  

12. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej Przedszkola w 

celu szczegółowego zapoznania się z nią.  

§ 4 

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po 

dziecko osoby niemogącej sprawować opieki. 



1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z Przedszkola rodzice/opiekunowie 

prawni zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego 

sposobu odebrania dziecka. 

2. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów 

prawnych lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o 

zaistniałej sytuacji Dyrektora Przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.  

3. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel powinien sporządzić protokół wydarzenia 

podpisany przez świadków, który zostanie przekazany do wiadomości Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

 

Procedura obowiązuje od dnia 02.04.2019.  

 


