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Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej 
nr ………………….. z dnia ……………….. 



 

1. Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola: 
a. Dzieci przyprowadzają do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie lub osoby 

upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy są odpowiedzialni za 
ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola jak i w drodze do domu. 

b. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola prze Rodziców/prawnych opiekunów 
bądź inne osoby upoważnione w godzinach 6:30-8:15. Ewentualne spóźnienia  
zgłaszają telefonicznie. 

c. Osoba odprowadzają dziecko do przedszkola przekazuje swoje dziecko pomocy 
nauczyciela, która pomaga mu się przygotować do pobytu w przedszkolu 
a następnie przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela. 

d. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów 
(jedzenie, bransoletki, naszyjniki, zegarki, pierścionki itp.). Pomoc nauczyciela 
przyjmując dziecko pod opiekę od Rodziców/prawnych opiekunów zobowiązana 
jest zwrócić na to uwagę.  

e. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do placówki (np. wymiotowało w nocy, 
ma podwyższoną temperaturę, boli je ucho itp.). Dzieci np. zakatarzone, 
przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 
Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki. 

f. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych 
dolegliwości dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat 
(np. epilepsja, cukrzyca, alergia pokarmowa). Alergie pokarmowe i wziewne należy 
zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie.  

g. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice/prawni 
opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego zakończenie leczenia i zdolność dziecka do przedszkola. 
 

2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola. 
a. Dzieci mogą być odbierane przez: 

 Rodziców/prawnych opiekunów 
 inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, 

upoważnione na piśmie przez Rodziców/prawnych opiekunów.  
 Rodzeństwo, które ukończyło 12 rok życia, posiada kartę rowerową i jest 

upoważnione na piśmie przez Rodziców/prawnych opiekunów  
b. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez Rodziców/prawnych opiekunów 

nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu tożsamości – 
nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. 

c. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dzieci od godziny 13:15-17:00. 
d. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoba upoważniona zgłasza się po dziecko do sali 

(domofon)lub placu przedszkolnego i informuje nauczyciela o odbiorze dziecka. Od 



tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo na 
terenie przedszkola i placu. 

e. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dziecka odebranego z placówki przez  upoważnioną przez nich osobę. 

f. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby 
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. 
W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu 
wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest 
skontaktować  się z drugim Rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą 
upoważnioną przez rodziców. O zaistniałej sytuacji powinien zostać 
poinformowany dyrektor lub jego zastępca. 

g. Odebranie praw rodzicielskich  przez jednego z rodziców musi być poświadczone 
przez orzeczenie sądowe. 
 

3. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z placówki lub zgłoszenia się po 
dziecko osoby niemogącej sprawować opieki 

a. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy 
(sytuacja losowa) Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do 
poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru 
dziecka. 

b. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17:00, 
nauczyciel kontaktuje się z Rodzicami/prawnymi opiekunami telefonicznie 
i informuje ich o tym fakcie. Z zaistniałej sytuacji zostaje sporządzona notatka, 
którą podpisuje rodzic i nauczyciel dyżurujący. 

c. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 
uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel 
oczekuje z dzieckiem 30 minut. 

d. Po upływie tego czasu oraz wyczerpaniu się wszelkich możliwości odbioru dziecka 
przez Rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione, po telefonicznej 
konsultacji z dyrektorem przedszkola lub wicedyrektorem, nauczyciel powiadamia 
najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się 
z Rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

e. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany 
przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady 
Pedagogicznej 
 

4. Postanowienia końcowe 
a. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 192 w Poznaniu 

zapoznanie zostali wszyscy pracownicy placówki w dniu ………………………., 
a Rodzice/opiekunowie prawni na zebraniach grupowych na początku każdego 



roku szkolnego. Potwierdzenie stanowią podpisy pracowników oraz oświadczenia 
Rodziców/prawnych opiekunów. 

b. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, Rodziców/prawnych 
opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione 
do odbioru dzieci. 

c. Procedura obowiązuje od dnia …………………… i została zatwierdzona przez Radę 
Pedagogiczną Uchwałą nr …………………….. z dnia ………………………………… 


