
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA 

DZIECI  

Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci, przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Dzieci z przedszkola mogą być odebrane tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą – 

pełnoletnią (od18 roku życia). 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) pisemnie upoważniają określoną osobę (tylko i wyłącznie 

pełnoletnią) do odebrania dziecka z przedszkola. 

4. Oświadczenia rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola podpisują rodzice własnoręcznym 

podpisem. Oświadczenie jest ważne przez 1 rok. 

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko ( stan wskazujący na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających ) 

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo. 

6. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do 

podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami(opiekunami 

prawnymi) dziecka.  

7. Jeżeli dziecko nie jest odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma 

obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka ( prawnych opiekunów). 

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów), nauczyciel dziecka oczekuje z 

dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę od chwili zakończenia pracy 

placówki (16.00-17.00). Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o 

niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka. 

9. Życzenie rodziców dotyczące niewydawania dziecka jednemu  z rodziców musi być 

poświadczone  orzeczeniem sądowym. 

10. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.00 . Spóźnienia należy 

zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00. 

11. Podczas odprowadzania dziecka do przedszkola należy przekazać je pod opiekę 

pracownika przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 



12. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godz. 16.00. Dziecko w szatni lub na 

terenie zielonym (gdy grupa przebywa na świeżym powietrzu) przekazane jest rodzicowi 

(prawnemu opiekunowi/ osobie uprawnionej do odbioru dziecka z przedszkola). Od tego 

momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo. Podczas, gdy dzieci 

przebywają na terenie przedszkolnym, osoba odbierająca   odpowiada za bezpieczeństwo 

dziecka od momentu przywitania się z nim. Na terenie przedszkolnym osoba odbierająca 

musi zgłosić nauczycielce, że odbiera dziecko. 

13. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną (temperatura powyżej 37,2 0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, ból głowy, utrata apetytu, smaku czy węchu i inne nietypowe). 

14. W przypadku podejrzenia zachorowania, zaobserwowania u dzieci takich objawów jak: 

kaszel, ból głowy, zmęczenie, gorączka, ból gardła i utrata apetytu, wysypka itp. będzie 

dokonany pomiar temperatury u dziecka. Jeśli dziecko ma temperaturę powyżej 37,2 0 C rodzic 

jest zobowiązany do odebrania dziecka z Przedszkola 

15. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni 

opiekunowie.  

16. Dopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci z różnych grup do grupy pełniącej dyżur poranny 

(pracującej od godz. 6.00) i grupy pełniącej dyżur popołudniowy (pracującej do godz. 16.00). 

17. Dopuszcza się odbiór dziecka przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią, 

zamieszkującą pod innym adresem niż dziecko. 

 

 

 

 


