
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi                              

we Wrocławiu 

 

           Wrocław 	
	
 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

Z PRZEDSZKOLA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

WE WROCŁAWIU 

      

 

 



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 

2003r. nr 6, poz. 69) z późn. zm. 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997r. nr 98, poz. 602) z 

późn. zm. 

3. Statut Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu. 

4. Polityka wewnętrzna w zakresie ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia. 

 

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30-8.20.  

 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je  

w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub 

nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem 

do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi. 

3. Rodzic zobowiązany jest zwrócić uwagę, aby dziecko nie zabierało do przedszkola 

przedmiotów, które stwarzają zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa dzieci. 

 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 

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

przyprowadzać do przedszkola.  

 

 

 

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00. 

 

Dzieci mogą być odbierane również przez osoby upoważnione na piśmie przez 
rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1 do procedury). Upoważnienie pozostaje w 

dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione 

przez rodzica/ prawnego opiekuna.    

1a. Na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych, dziecko może pod opieką innej 

osoby upoważnionej opuścić przedszkole, jeżeli: 

a. rodzice/ opiekunowie prawni złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną 

odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka poza przedszkolem; 

b.  osoba, pod opieką której dziecko wychodzi z przedszkola osiągnęła wiek co 

najmniej 10 lat   (art. 43 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym). 



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

dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

3. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na 

piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby 

upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w przypadku 

osób niepełnoletnich (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się 

legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 

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

dowód tożsamości lub legitymację szkolną w przypadku osób niepełnoletnich, 

wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach 

budzących wątpliwości nauczycielka obowiązkowo kontaktuje się z rodzicami. 

5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało 

wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie 

pod opieką nauczyciela, a nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie  

z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

6. W sytuacji losowej dopuszcza się telefoniczne upoważnienie do jednorazowego 

odbioru dziecka. W przypadku telefonicznej prośby rodzica - upoważnienia 

słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i 

potwierdzić wcześniejszą informację oraz poprosić o przesłanie na maila przedszkola 

upoważnienia (przedszkole08@gmail.com). Zaistniałą sytuacje należy odnotować w 

dokumentacji. 

7. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka do momentu odbioru go przez 

rodziców lub osoby upoważnione. 

 

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy uzna że jego 

bezpieczeństwo jest zagrożone, np. w sytuacjach gdy stan osoby odbierającej dziecko 

wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających czy zachowanie 

agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać 

dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy i jest zobowiązany 

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców.                      

 

9. O zaistniałym fakcie należy powiadomić dyrektora/wicedyrektora przedszkola. 

 

10. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje 

dyrektora bądź wicedyrektora przedszkola.  

 

11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka jednemu z rodziców tylko wtedy, gdy 

posiada w tej sprawie postanowienie sądowe z zastrzeżeniem roz. II pkt 6 i 9. 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA  

Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY 

NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI 

 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00. 

 



2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami bądź osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka, o godz. 17.30 nauczyciel powiadamia 

wicedyrektora/dyrektora i jednocześnie informuje o zaistniałym fakcie policję. Ze 

względów losowych nauczyciel pracuje w nadgodzinach lub zorganizowane jest za 

niego zastępstwo. 

 

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół z którym zapoznaje się 

rodziców na zorganizowanym w tym celu spotkaniu, które powinno odbyć się w ciągu 

14 dni od tego zdarzenia. 

 

5. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00, każdorazowo odnotowany się czas 

spóźnienia i potwierdzony podpisem nauczyciela oraz rodzica dziecka w tym samym 

dniu. 
 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru 

dzieci. 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania osoby upoważnione do 

odbioru dziecka z powyższą procedurą. 

 
 


