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I. Zasady ogólne 

Definicja: 

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola tzn. doprowadzenie dzieci do sali i oddanie 

pod opiekę nauczycielki. 

2. Odebranie dziecka z przedszkola tzn. osobiste stawienie się rodzica lub osoby 

upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebranie dziecka  

z przedszkola. 

Rodzice (prawni opiekunowie): 

1. Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach. 

2. Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola. 

3. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dzieci pod opiekę 

nauczycielki oraz od chwili odebrania z grupy. 

Nauczyciele: 

1. Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby pełnoletnie. 

2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali  

aż do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną. 

3. Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu  

z dowodem osobistym. 

II. Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

1. Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka 

w drodze do przedszkola aż do momentu powierzenia dziecka nauczycielowi. 

2. Rodzice wskazują w pisemnym oświadczeniu inne osoby pełnoletnie upoważnione  

do odbioru dziecka z przedszkola. 

3. Rodzice odbierają dziecko osobiście z sali, w przypadku, gdy dzieci przebywają  

na przedszkolnym placu zabaw, nauczyciel wymaga od rodzica, aby fakt odebrania 

był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczyciela mającego je pod opieką. 

4. Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo, także 

na terenie przedszkola i na przedszkolnym placu zabaw; jednak w dalszym ciągu 

obowiązują zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu (dotyczy to zjeżdżania  

po poręczach, wchodzenia na drzewa, niewłaściwego korzystania z urządzeń). 

5. Dziecka chorego lub wykazującego oznaki choroby nie należy przyprowadzać  

do przedszkola, nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka. 

6. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.30, 

ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie. 

7. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30 lub do innej godziny obowiązującej  

w danym oddziale zamiejscowym. 

8. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne  

do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. 

9. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

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

osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go. 
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11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim 

przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu  

i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą 

upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomić dyrektora przedszkola. 

12. O zajściu każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany 

dyrektor przedszkola. W tej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie 

dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka  

z przedszkola 

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30 lub do innej 

godziny obowiązującej w danym przedszkolu zamiejscowym nauczyciel zobowiązany 

jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej 1 godzinę. 

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor 

przedszkola, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odbioru dziecka podejmuje 

decyzję o poinformowaniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. 

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola 

nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. 

 

Maria Napieracz 

Dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola 

„Ku Przyszłości” w Partyni 

z Oddziałami Zamiejscowymi 

w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Ku 

Przyszłości” w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie  

i Zgórsku został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 

10/2022 – 2023 z dnia 31 sierpnia 2022 roku. 


