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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo” w Szczawinie Dużym 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

2. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach z późn. zm. 

3. Statut przedszkola 

 

PROCEDURA 

1. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub 

upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. Do przedszkola jest dziecko zdrowe i czyste. 

3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 – 8.30, a odbierane do godz. 18.00 przez 

rodziców /opiekunów prawnych/osoby upoważnione.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni są informowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z 

przedszkola.  

5. Obowiązuje zasada, że rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione rozbierają dziecko i 

wprowadzają do sali grupy przekazując pracownikowi przedszkola. Analogicznie sami odbierają 

dziecko bezpośrednio z grupy od pracownika przedszkola, który powinien nie tylko wiedzieć, ale także 

widzieć, kto odbiera/przyprowadza dziecko do przedszkola. Zarówno z sali przedszkolnej jak i z 

ogródka dydaktycznego/placu zabaw dziecko jest wydawane bezpośrednio do 

rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej do odbioru. 

6. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności 

prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. Pisemne upoważnienie na 

drukach przedszkola powinno być złożone na początku roku szkolnego u nauczycieli-wychowawców 

poszczególnych grup, a potem przechowywane w dokumentacji placówki. Upoważnienie takie jest 

skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać 

odwołane lub zmienione przez rodziców/prawnych opiekunów.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania 

dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej, ustnej lub 

telefonicznej za pomocą SMS. Taka osoba jest zobowiązana okazać się dowodem tożsamości.  

8. Przedszkole odmówi wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie 

alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także gdy zachowanie tej osoby jest agresywne. 

W powyższym przypadku personel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu 

wyjaśnienia sprawy. Pracownik przedszkola zobowiązany jest skontaktować się z rodzicem, drugim 
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rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informowany 

jest dyrektor przedszkola. 

9. W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w 

separacji pracownik przedszkola wydaje dziecko każdemu z rodziców jeśli ma on zachowane prawa 

rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.  

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy placówki, pracownik 

przedszkola  zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów/osoby 

upoważnione do odbioru dziecka  

11. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców/prawnych opiekunów, pracownik przedszkola oczekuje z dzieckiem w placówce i 

powiadamia dyrektora.  

12. O zaistniałym sytuacji pracownik przedszkola zawiadamia dyrektora. 

13. O dalszym postępowaniu decyduje dyrektor przedszkola. 

 

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD 01.09.2019 R. 

 

 


