
PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 

1.   Za  bezpieczeństwo  dzieci  w  drodze  do  przedszkola  i  z  przedszkola  odpowiadają 

rodzice/prawni  opiekunowie  lub  osoby  przez  nie  upoważnione  posiadające  pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2.   Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty  lub  inny  dokument  umożliwiający  stwierdzenie  tożsamości  osoby  (ze zdjęciem) 

i na żądanie nauczycielki okazać go. 

3.   Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o 

świadczenie usług przedszkolnych. 

4.   Rodzice/prawni  opiekunowie  mają  obowiązek  przyprowadzać  dziecko  do  szatni 

i przekazać pod opiekę nauczyciela. 

5.   Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 

zdrowe.  Wszelkie  dolegliwości  dziecka  zobowiązani  są  zgłaszać  nauczycielowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod 

wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 

6.   Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest 

ono zdrowe. 

7.   Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

8.   W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup  

odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dziecka  ponosi  nauczyciel,  który  jest umieszczony 

w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej. 

9. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w  

przypadku  pisemnego  upoważnienia  podpisanego  przez  rodziców/  prawnych opiekunów. 

Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z 

przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy  na początku roku 

szkolnego. 

10. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic/prawny opiekun lub osoba przez 

nich  upoważniona,  są  zobowiązani  podejść  do  nauczyciela  i  poinformować  go o 

odbiorze dziecka z przedszkola. 

11. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną 

telefonicznie. 

12. W   wyjątkowych   sytuacjach   dopuszcza   się   możliwość   odbioru   dziecka   przez 

niepełnoletnie  rodzeństwo,  które  ukończyło  lat  16,  na  podstawie  upoważnienia 

podpisanego przez rodziców  

13. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność 

danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. 

14. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych 

opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

 

 


