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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI 
 
 

Przyprowadzanie dziecka do placówki 
 

1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane przez rodziców (opiekunów 
prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki  
i z placówki do domu. 
 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali 
zbiorczej albo też pracownikowi pełniącemu dyżur w holu placówki, który 
odprowadza dziecko do sali.  
 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej zgodnie  
z umową o świadczenie usług. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką 
nauczycieli.  
 

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić 
uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie 
stwarzają zagrożenia. 
 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci 
zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy 
przyprowadzać.  
 

 
Odbieranie dziecka z placówki 

 
1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione 

na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności 
prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać  
w każdej chwili odwołane lub zmienione.  
 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  
 

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść 
z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką 
nauczyciela, a dyrektor lub – w przypadku jego nieobecności – wicedyrektor  
lub nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia 
dalszego postępowania.  
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4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 
okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest  
do wylegitymowania tej osoby.  
 

5. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów 
zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców (prawnych 
opiekunów) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru 
dziecka.  
 

6. Odbiór dziecka następuje zgodnie z umową zawartą między placówką a rodzicami, 
dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu.  
 

7. Nauczyciel w grupie, nauczyciel lub pracownik obsługi pełniący dyżur w holu placówki 
powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. 
 

8. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej 
dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku 
personel  ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich 
okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub 
osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać 
poinformowany dyrektor lub jego zastępca.  
 

9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
 
 

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z palcówki lub zgłoszenia się po 
dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki 

 
1. Dzieci powinny być odbierane z placówki zgodnie z umową zawartą między placówką 

a rodzicami, dotyczącą czasu pobytu dziecka w placówce.  
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy placówki (sytuacje 

losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej 
sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.  

3. W razie wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych 
opiekunów) lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek 
powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora lub jego zastępcę oraz skontaktować  
się z policją.  

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany 
przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora. 
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Postanowienia końcowe 
 

1. Z procedura przyprowadzania i odbierania dzieci zostali zapoznani wszyscy pracownicy 
placówki oraz rodzice.  
 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci 
uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. 

 
 
 
 
Załącznik 1  

 
 

UPOWAŻNIENIE  DO  ODBIORU  DZIECKA  Z  PLACÓWKI 
 
 

Upoważniam ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)  

legitymującego się dowodem osobistym …………………………………….………………………………………....  

 (seria i numer) 

stopień pokrewieństwa ……………………………………………………………..,  do odbioru mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

(imię i nazwisko dziecka) 

uczęszczającego do Przedszkola i Klubiku „Bajkowa Przystań” we Wrocławiu.  

Upoważnienie ważne jest  ………………………………………………………… .  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili jego odbioru z placówki przez wskazana wyżej osobę.  

 
 
…………………………………………..  
 (miejscowość, data)  
 
 
………………………………………….       …………………………………………  
(czytelny podpis ojca)       (czytelny podpis matki) 


