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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” 

w Częstochowie 

 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w przedszkolu. 

II. Zakres procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Niepublicznym 

Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Częstochowie. 

III. Osoby podlegające procedurze 

1. Rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów osoby  

3. Nauczyciele. 

4. Pracownicy niepedagogiczni przedszkola. 

IV. Opis procedury 

 

1. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola: 

1) dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców/opiekunów bądź inne osoby przez 

nich upoważnione; to oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, aż do 

momentu przekazania go nauczycielowi przedszkola;  

2) dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola od 6.30 do 8.00; 

3) podstawa programowa jest realizowana od godz.8.00 do godz.13.00, dlatego dzieci powinny być 

przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godz. 8.00 /dotyczy 5, 6- latków/; 

4) rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają  

obowiązek przebrać dziecko i osobiście oddać je pod opiekę nauczyciela; od momentu przekazania 

dziecka nauczycielowi do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi przedszkole; 

5) nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola bez 

opieki;  

6) każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym bez opieki 

na terenie przedszkola; 

7) dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe i czyste; 

8) w trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka /gorączka, 

katar, kaszel, wysypka i inne/ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania 

zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka; takiego samego zaświadczenia może 

żądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną; 

9) rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat; alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie 

pisemnie, dostarczając zaświadczenie lekarskie; 



 

Strona 2 z 3 
 

10) nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze 

sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci. 

 

2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola: 

1) dzieci powinny być odbierane od godz. 13.00 do 17.00; w przypadku, gdy rodzic chce odebrać 

dziecko wcześniej ma obowiązek powiadomić nauczyciela rano, po przyprowadzeniu dziecka do 

przedszkola; 

2) dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez 

nich upoważnione; to oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola od 

momentu przekazania go przez nauczyciela; 

3) osoby upoważnione przez rodziców /prawnych opiekunów do odbioru dziecka powinny być 

pełnoletnie; 

4) rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z przedszkola tylko 

poprzez pisemne oświadczenie składane dyrektorowi przedszkola lub odpowiedniemu 

nauczycielowi grupy; wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury; 

5) upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem, nie później jednak, niż dzień przed 

przyjściem dziecka do przedszkola w danym roku; 

6) upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane, tylko w formie pisemnej ; 

7) jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z 

przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów, dziecko nadal pozostanie 

pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie 

skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania; 

8) upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela w dokumentacji 

grupy; 

9) rodzice/prawni opiekunowie, podpisując oświadczenie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i 

bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą; 

10) żadna telefoniczna prośba rodzica/prawnego opiekuna bez pisemnego upoważnienia do wydania 

dziecka nie będzie uwzględniana; 

11) na prośbę nauczyciela lub innego personelu przedszkola, osoba odbierająca dziecko z przedszkola 

powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość; 

12) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych 

substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa; w takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać dziecko 

w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy; o takich okolicznościach należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 

oraz sporządzić notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia; 

13) w  przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/prawnego opiekuna w stanie 

nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy 

społecznej i wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego. 

 

3. Zasady odbierania dziecka z przedszkola: 

1) rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać 

dziecko osobiście od nauczyciela najpóźniej do godz. 17.00; 
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2) rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać 

dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę, bezpośrednio z sali lub ogrodu 

przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, by fakt odbioru był odpowiednio zaakcentowany; 

3) obowiązkiem nauczyciela jest  upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w 

upoważnieniu. 

 

4. Postępowanie w przypadkach nieodebrania dziecka z przedszkola: 

1) w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania przedszkola, 

nauczyciel odpowiedzialny za dziecko  zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z 

rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, lub inną osobą, wskazaną w upoważnieniu; 

2) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów 

lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczyciel po upływie pół godziny powiadamia 

dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań 

przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym /decyzja 

policji/; 

3) z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, 

a następnie przekazuje go dyrektorowi placówki; 

4) do czasu odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, inną upoważnioną osobę lub 

policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod 

opieką innej osoby. 

 

5. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub 

żyjących w separacji: 

1)  nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachował prawa rodzicielskie, o ile 

postanowienie sądu nie stanowi inaczej; 

2)    jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez    

rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem; 

3) O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel 

powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem; 

4) o sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor 

powiadamia policję.  

 

6. Postanowienia końcowe: 

1) z procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola i podczas zebrań grupowych; 

2) procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru. 

3)  procedura obowiązuje od dnia 17 września 2018 r. i została zatwierdzona w dniu 14.09.2018., 
zarządzeniem Dyrektora Przedszkola. 

4) ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami. 
 

 
 
 
 


