
Przedszkole nr 12 Tęcza  
63-400 Ostro� w Wielkopolski 
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 
Z PRZEDSZKOLA NR 12 TĘCZA

 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 wrzes�nia 1991r. o systemie os�wiaty

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002r.

w   sprawie  bezpieczen� stwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach

i  placo� wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108

poz. 908 ze zm.).

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.

59, z późn. zm.) 

  Ustawa z dnia20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971r. Nr 12, poz. 114,   z

późn. zm.) 

 Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) 

 Statut Przedszkola nr 12 Tęcza

Cel procedury

Okres� lenie szczego� łowych obowiązko� w rodzico� w i nauczycieli podczas przyprowadzania do

przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodzico� w (opiekuno� w prawnych) lub upo-

waz;nioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczen� stwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziec�mi od momentu wyjs�cia z rodzicami z domu do przed-

szkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodzico� w.
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Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1 Rodzice: są zobowiązani osobis�cie powierzyc� dziecko nauczycielowi. Rodzice bądz�  inne

osoby upowaz;nione odbierają dziecko z przedszkola bezpos�rednio z sali zabaw od na-

uczyciela. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialnos�c� za dziecko od momentu jego wej-

s�cia do sali do momentu odebrania go przez rodzico� w.

2 Personel  przedszkola:  ponosi wspo� łodpowiedzialnos�c�  za bezpieczen� stwo dziecka od

momentu jego wejs�cia do sali do momentu odebrania go przez rodzico� w.

Sposób prezentacji procedur

1 Zapoznanie rodzico� w z obowiązującymi w placo� wce procedurami na zebraniach orga-

nizacyjnych we wrzes�niu kaz;dego roku szkolnego.

2 Udostępnienie dokumentu w gabinecie dyrektora przedszkola.

3 Zapoznanie wszystkich pracowniko� w przedszkola z tres�cią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1 Wszelkich zmian w opracowanej procedurze moz;e dokonac� z własnej inicjatywy lub na

wniosek rady pedagogicznej dyrektor placo� wki. Wnioskodawcą zmian moz;e byc� takz;e 

rada rodzico� w.

2 Proponowane zmiany nie mogą byc� sprzeczne z prawem.

3 Zasady wchodzą w z;ycie z dniem 1 wrzes�nia 2018 roku.

Opis procedury

I. Przyprowadzanie dzieci

1 Za bezpieczen� stwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzi-

ce.

2 Rodzice osobis�cie powierzają dziecko nauczycielowi.

3 Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialnos�c� za dziecko od momentu jego wejs�cia do sali.

4 Rodzice, kto� rzy zdecydują, z;e ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą

na siebie pełną odpowiedzialnos�c�  za bezpieczen� stwo swojego dziecka w czasie prze-

chodzenia z szatni do sali.

5 Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialnos�ci za z;ycie, zdrowie  i bezpieczen� stwo dziecka

pozostawionego przez rodzico� w na terenie przedszkola, lecz przed wejs�ciem do budyn-

ku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęc�.

6 Dziecko nalez;y przyprowadzic� do przedszkola do godziny 8.30 lub  w dowolnym czasie,

po uprzednim poinformowaniu przedszkola  o po� z�niejszym przybyciu dziecka.



7 W godzinach od 6.00 do 8.30 rodzice przyprowadzają dziecko do sal.  Od godz. 8.00

czynne są juz;  wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczy-

ciela. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.  

8 Nauczyciel  przyjmujący  dziecko  pod  opiekę  od  rodzico� w  zobowiązany  jest  zwro� cic�

uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie

stwarzają zagroz;enia.  

9 Rodzice zobowiązani są przyprowadzac� do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.  

10 W trosce  o  zdrowie  innych dzieci,  w przypadku podejrzen�  nauczycielki  o  chorobie

dziecka (gorączka, kaszel,  katar, wysypka lub inne) nauczycielka ma prawo odmowy

przyjęcia dziecka do przedszkola lub zaz;ądania okazania aktualnego zas�wiadczenia le-

karskiego o stanie zdrowia dziecka.  

11 Nauczycielowi oraz personelowi przedszkola nie wolno samowolnie podawac� dzieciom

z;adnych leko� w.  

12 Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich powaz;nych dolegliwos�ci

dziecka  i  udzielania  wyczerpujących  informacji  na  ten  temat.  Alergie  pokarmowe,

wziewne nalez;y zgłaszac� wyłącznie pisemnie.  

13 Po kaz;dej nieobecnos�ci dziecka spowodowanej chorobą zakaz�ną rodzice zobowiązani

są do przedłoz;enia zas�wiadczenia  lekarskiego potwierdzającego zakon� czenie leczenia.

II. Odbieranie dzieci

1 Odbio� r dzieci z przedszkola jest moz; liwy wyłącznie przez rodzico� w bądz�  inne osoby

dorosłe przez nich upowaz;nione.

2 Wydanie dziecka innym osobom niz;  rodzice moz;e nastąpic�  tylko w przypadku pisem-

nego upowaz;nienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodzico� w.

3 Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwos�ci ma obowiązek sprawdzic�  zgodnos�c�  da-

nych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem toz;samos�ci.

4 W szczego� lnych sytuacjach w przypadku telefonicznej pros�by rodzica,  upowaz;nienia

słownego,  nauczyciel  zobowiązany  jest  wykonac�  telefon  sprawdzający  do  rodzica

i potwierdzic� wczes�niejszą informację. Zaistniałą sytuację nalez;y odnotowac� w zeszycie

dokumentacji grupy.

5 Jes�li okaz;e się, z;e dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodzico� w i dyrektora pla-

co� wki oraz nie wydaje dziecka do wyjas�nienia sprawy.

6 Przedszkole moz;e odmo� wic� wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzają-

cej odebrac� dziecko  będzie wskazywał, z;e nie jest ona w stanie zapewnic�  dziecku bez-

pieczen� stwo (np. wyczuwalny zapach alkoholu).



7  W przypadku kaz;dej odmowy wydania dziecka powinien zostac� niezwłocznie poinfor-

mowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do pod-

jęcia wszelkich moz; liwych czynnos�ci w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

8 Gdy dziecko jest odbierane z placu przedszkolnego, wymaga się od rodzico� w, aby pode-

szli razem z nim do nauczyciela  i zgłosili odebranie.

9 Przedszkole w wyjątkowych sytuacjach moz;e wydac�  dziecko na pros�bę rodzica zgła-

szaną telefonicznie. Wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby odbierającej oraz

numer dowodu osobistego. Zaistniałą sytuację odnotowuje nauczyciel w zeszycie gru-

py, a odbierana osoba podpisuje odbio� r dziecka.

10 Rodzice  ponoszą odpowiedzialnos�c�  prawną za  bezpieczen� stwo dziecka odbieranego

z przedszkola przez upowaz;nioną przez nich osobę.

11 ZAyczenie rodzico� w dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego   z nich musi byc� po-

s�wiadczone orzeczeniem sądowym.

12 Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyz;ur w szatni jest upewnienie się, czy

dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną     w upowaz;nieniu.

13 W przypadku odbierania dziecka z placu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są

zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziec-

ka. Osoba upowaz;niona   w momencie odbioru dziecka powinna miec�  przy sobie do-

wo� d osobisty i na z;ądanie okazanie go .

14 W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np.

rozmowa  rodzica  z  nauczycielem)  nauczyciel  nie  odpowiada  juz;  za  bezpieczen� stwo

dziecka.

15 Rodzice są zobowiązani przekazac� aktualne numery telefono� w.

16 Za włas�ciwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i  odbierania dzieci  są odpowie-

dzialni rodzice oraz nauczyciel.

17 Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przypro-

wadzającej az;  do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upowaz;nionej osobie.

18 Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przypro-

wadzania i odbierania dzieci.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po

dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

1.  Dzieci powinny byc� odbierane z przedszkola najpo� z�niej do godziny 17.00.



2. W przypadku braku moz; liwos�ci odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przed-

szkola – sytuacje losowe) rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania  o zaist-

niałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zo-

bowiązany telefonicznie powiadomic� rodzico� w lub osoby upowaz;nione do odbioru o zaistnia-

łej sytuacji.

4. Do czasu odebrania dziecka nauczyciel przy wspo� łudziale pracownika obsługi przebywają-

cego do godziny 17.00 w placo� wce jest zobowiązany do zapewnienia dziecku włas�ciwej opie-

ki, w tym  w miarę moz; liwos�ci spokoju i dobrego samopoczucia a takz;e zapewnienia co naj-

mniej moz; liwos�ci korzystania z napojo� w.

5.  Jez;eli pod wskazanym przez rodzico� w numerami telefono� w (praca, dom, telefon komo� rko-

wy) nie moz;na uzyskac� informacji o miejscu pobytu rodzico� w lub oso� b upowaz;nionych do od-

bioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placo� wce przez godzinę.  W przypadku bra-

ku wiadomos�ci na temat spo� z�nienia się osoby mającej odebrac� dziecko, nauczyciel podejmuje

czynnos�ci mające na celu powiadomienie innych oso� b upowaz;nionych do odbioru dziecka. W

sytuacji niemoz;nos�ci nawiązania kontaktu z tymi osobami i nie odebrania dziecka do godz.

18.00 nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora i ustala z nim dalszy tok postępowania np. za-

wiadomienie jednostki policji  o nieodebraniu dziecka z przedszkola, wszczęciu poszukiwan�

rodzico� w dziecka a  w ostatecznos�ci zapewnienia opieki dziecku w policyjnej izbie dziecka lub

rodzinnym pogotowiu opiekun� czym. 

Z przebiegu zaistniałej sytuacji nalez;y sporządzic� protoko� ł zdarzenia, podpisany przez s�wiad-

ko� w, kto� ry zostaje przekazany do wiadomos�ci dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie

powinno się odbywac�  pod nadzorem policji.  Dalsze  czynnos�ci  związane  z  umieszczeniem

dziecka   w pogotowiu opiekun� czym podejmuje policja.

6.  Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie moz;e zostawic�  go pod opieką pracowni-

ko� w obsługi przedszkola i opus�cic� budynku przedszkola, ani oddalic� się wraz z dzieckiem.

7.  Przy powtarzających się sytuacjach nie odbierania tego samego dziecka do godz. 17.00,

wskazujących na brak nalez;ytych staran�  rodzico� w dziecka    o zapewnienie mu włas�ciwej opie-

ki,  dyrektor  przedszkola  poinformuje   o  fakcie  zaniedbywania  obowiązko� w  rodzicielskich

przez rodzico� w dziecka włas�ciwe organy i instytucje prawne.

8.  Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania dyrektora  o powtarzających się przypad-

kach nie odbierania tego samego dziecka do godz. 17.00 i sporządzania notatek słuz;bowych w

tej sprawie. Notatka słuz;bowa jest podpisywana ro� wniez;  przez pomoc nauczyciela przebywa-

jąca w pracy do godziny 17.00. Notatki przechowywane są   w dokumentacji przedszkola. 



IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola

odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1.  Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamie-

rzającej odebrac� dziecko wskazuje na spoz;ycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agre-

sywnie i nie jest w stanie zapewnic� dziecku bezpieczen� stwa. Nauczyciel wzywa wo� wczas dru-

giego rodzica lub inną upowaz;nioną do odbioru dziecka osobę.

2.  Nauczycielka powiadamia dyrektora, kto� ry wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolo-

wanie dziecka od rodzica  znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3.  Jes�li rodzice odmo� wią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecnos�c�  rodzico� w się

przedłuz;a  (tj.  po godzinach otwarcia przedszkola),  dyrektor placo�wki  moz;e  po konsultacji

z najbliz;szą jednostką policji podjąc� decyzję o dalszych krokach.

4.  Nauczyciel sporządza notatkę słuz;bową z zaistniałego zdarzenia po zakon� czeniu działan� .

5. Jez;eli powtarzają się przypadki, w kto� rych rodzic odbierający dziecko  z przedszkola znaj-

duje się pod wpływem alkoholu lub narkotyko� w, to  wychowawca moz;e rozpoznac�  sytuację

domową  i rodzinną dziecka i jes�li zachodzi taka koniecznos�c�, powiadomic�  o tym policję (spe-

cjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej  i rodzinnej dziecka, a

następnie zawiadomic� sąd rodzinny.

6.  Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjas�nienia

zaistniałej sytuacji oraz okres�lonych w niniejszych procedurach.

7.  W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica  w stanie nietrzez�wos�ci powto� -

rzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy os�rodek pomocy społecznej  i wy-

dział rodzinny sądu rejonowego.

V.  Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców roz-

wiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko kaz;demu z rodzico� w, jes�li zachowali prawa rodzicielskie, o ile

postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2.  Jes�li  do przedszkola zostanie  dostarczone postępowanie sądu  o  sposobie sprawowania

przez rodzico� w opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3.  O kaz;dej pro� bie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru nauczyciel

powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4.  O kaz;dej sytuacji kryzysowej, np. kło� tnie rodzico� w, wyrywanie sobie dziecka itp. nauczyciel

lub dyrektor powiadamia policję.



VI. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadza-

jącej, az;  do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upowaz;nionej osobie.  

2. Rodzice są zobowiązani przekazac� aktualne numery telefono� w.

3. Za włas�ciwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni 

rodzice, prawni opiekunowie oraz pracownicy przedszkola.

4. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadza-

nia i odbierania dzieci. Potwierdzenie stanowi lista obecnos�ci rodzico� w na tym zebraniu.

5. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy

pracownicy przedszkola i potwierdzili to własnoręcznym podpisem.

6. Tekst procedury jest dostępny w sekretariacie przedszkola.

7. Procedura obowiązuje od dnia 1 wrzes�nia 2018 roku.


