
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;  

2. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę 

nauczyciela lub pracownika przedszkola;  

3. Rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do 

przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom 

prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, 

adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego; nr telefonu oraz oświadczenie dotyczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument 

tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie okazać go;  

5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za 

pośrednictwem innego pracownika przedszkola; 

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;  

7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan 

osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);  

8. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 

W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);  

9. Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej 

sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem i osobami upoważnionymi w celu 

odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora lub osobę zastępującą;  

10. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. 

W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00 nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione o zaistniałym fakcie; 

11. Życzenie rodziców(prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka z przedszkola przez 

jednego z rodziców musi być poświadczone wyrokiem sądowym;  

12. W kwestiach spornych dotyczących odbierania dziecka z przedszkola przez osoby wcześniej 

upoważnione, nauczyciel odmawia wydania dziecka do czasu uregulowania sytuacji prawnej 

dotyczącej sprawowania opieki nad dzieckiem przez Sąd Rodzinny.  

13. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie 

pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka 

niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do 

czasu całkowitego wyleczenia. 


