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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

OBOWIAZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 71 „CHATKA MAŁEGO SKRZATKA” 

WE WROCŁAWIU 

 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 poz.222 

z 2007 roku); 

 Statut Przedszkola nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” we Wrocławiu 

Cel procedury: 

Procedura określa zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci                                         

z przedszkola oraz określa tryb postępowania w przypadku nieodebrania dziecka                       

z przedszkola. 

Adresaci: 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedszkolu,  rodzice (opiekunowie prawni) dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

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

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

przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub osobie pełniącej dyżur 

w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik nie może ponosić 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3. W godzinach, zgodnie z Harmonogramem dyżurów nauczycieli (załącznik nr 1) rodzice 

(opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do grupy zbiorczej. Od godziny,                      

od której czynna jest grupa, dzieci przechodzą do swoich sal pod opieką nauczycieli.                       

Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy. 

4. W godzinach funkcjonowania grup zbiorczych odpowiedzialność za bezpieczeństwo                 

i zdrowie dzieci ponosi nauczyciel pełniący dyżur. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste. 
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6. W przypadku przyprowadzenia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego                    

o chorobę, nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do placówki. 

7. Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka                           

i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie należy zgłaszać 

wyłącznie pisemnie, dostarczając zaświadczenie lekarskie. 

 

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z placówki przez inne osoby 

pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). 

Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola przez okres jego ważności. 

Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

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

dziecka odebranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę. 

3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 

okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do 

wylegitymowania tej osoby. 

4. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów 

zamieszkania, numerów kontaktowych rodziców (opiekunów prawnych) oraz osób 

upoważnionych przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka, którą 

nauczyciel powinien aktualizować na bieżąco. 

5. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub z grupy zbiorczej co uzależnia 

harmonogram pracy nauczycieli. Dzieci mogą być odbierane również w czasie                         

ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym. 

6. Dzieci odbierane z przedszkola wywoływane są domofonem przez osobę 

bezpośrednio odbierającą dziecko lub przez  osobę dyżurującą wyznaczoną  przez 

dyrektora, która legitymuje osobę odbierającą dziecko oraz informuje nauczyciela                

o tym, kto odbiera dziecko .  

7. W przedszkolu zamontowany jest system monitoringu wewnętrznego, w każdej sali 

znajduje się monitor przy domofonie w związku z czym  nauczyciel widzi osobę ,                         

która odbiera dziecko. 

8. Dzieci, które zostaną odebrane z przedszkola tzn.  z sal przedszkolnych znajdujących 

się w budynkach przedszkolnych  lub z ogrodu przedszkolnego opuszczają w/w 

miejsca zaraz po tym jak będą gotowe tzn. np.  po założeniu odzieży wierzchniej                   

i zmianie obuwia. Hole przedszkolne oraz ogród przedszkolny nie są miejscem 

spotkań towarzyskich ani miejscem zabaw w czasie gdy dziecko nie korzysta z usług 

przedszkola. 
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9. W godzinach od 9 do 14 bramka wyjściowa przy budynku B jest zamknięta( ze 

względów bezpieczeństwa), korzystać należy w tej porze z wejścia /wyjścia furtką 

przy budynku A. 

10. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne.  W takim 

przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest 

skontaktować się z drugim rodzicem lub osoba upoważnioną do odbioru dziecka.                

O zaistniałym fakcie powinien być poinformowany dyrektor lub jego zastępca. 

11. W sytuacji, kiedy nie można skontaktować się z drugim rodzicem i osobami przez 

niego upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola lub nie ma innych osób 

upoważnionych do odbioru dziecka, dyrektor placówki podejmuje decyzję                                 

o powiadomieniu policji o zdarzeniu.  

12. W przypadku powtarzania się sytuacji, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje 

na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne, dyrektor składa informację o 

sytuacji rodzinnej do Sądu Rodzinnego. 

13. W przypadku powiadomienia policji bądź Sądu Rodzinnego nauczyciel sporządza 

protokół. 

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

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.    

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Dziecko powinno być odebrane z placówki najpóźniej do godziny zadeklarowanej                    

w umowie o świadczeniu usług przedszkola. 

2. W przypadku przekroczenia zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka                       

w przedszkolu mają zastosowanie zasady zawarte w umowie o świadczeniu usług 

przedszkola.  

3. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola po zadeklarowanej godzinie, 

każdorazowo odnotowany jest czas spóźnienia i potwierdzony podpisem nauczyciela 

oraz osoby odbierającej w danym dniu dziecko. 

4.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17.00 

nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów 

prawnych) o zaistniałej sytuacji. 

5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie ustalono możliwości 

odbioru dziecka z przedszkola, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w przedszkolu                         

30 min. (tj. do godz. 17.30). 

6. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola o zaistniałym zdarzeniu. 
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7. Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności powiadomienia policji o zaistniałej 

sytuacji. 

8. W przypadku nieobecności dyrektora decyzję podejmuje wicedyrektor lub nauczyciel. 

9. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia ( załącznik nr 

2), podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji 

przedszkolnej. 

10. W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z radą 

pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu sądu rodzinnego o zaniedbywaniu 

wychowawczym dziecka. 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki zostali zapoznani wszyscy 

pracownicy przedszkola, potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod 

procedurą oraz rodzice poprzez wywieszenie procedury na tablicy informacyjnej. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru 

dzieci. 

 

Procedura obowiązuje z dniem wejścia zarządzenia. 

 

 

Załączniki: 

1. Upoważnienie do odbioru1 

2. Protokół zdarzenia. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka…………………………………………………………………………….. 

                                                                                     (|Imię dziecka) 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

 

Pokrewieństwo Nr dowodu 

osobistego 

Termin 

upoważnienia 

Uwagi 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Osoba upoważniona musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i musi być 

pełnoletnia. 

Oświadczam,że powyższe osoby spełniają określone wyżej wymagania. 

 

 

        …………………………………… 
         (czytelny podpis Rodziców lub Opiekunów) 

     

 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekunów 

 

Nr dowodu osobistego Nr telefonu kontaktowego 
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Załącznik nr 2 

Protokół zdarzenia 

 

1. Nieodebrania dziecka z przedszkola  

2. Zgłoszenia się po dziecko rodzica/innej upoważnionej osoby w stanie nietrzeźwości 

3. Zakłócenia porządku przez osobę odbierającą dziecko z przedszkola 

4. Inne: 

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

……………………………………………………………………………………………………*) 

 

W dniu …………… o godz.…………………………………………………………………………… 

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

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

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

Świadkami zdarzenia byli: 

1. …………………………………………………………… ……………………………………… 

2. ……………………………………………………………. ……………………………………… 

3. ……………………………………………………………. ……………………………………… 

(imiona i nazwiska oraz stanowisko)   (własnoręczny czytelny podpis) 

 

Dane personalne policjantów/strażników miejskich lub innych osób udzielających wsparcia podczas 

interwencji  

1. .……………………………………………  ……………………………………… 

2. ……………………………………………  ……………………………………… 

3. ……………………………………………  ……………………………………… 

(stopień, nazwisko i imię oraz jednostka)  (własnoręczny czytelny podpis) 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby sporządzającej protokół  

oraz ewentualnie pieczątka imienna) 

 

*) właściwe podkreślić  


