
Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z  
przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować  

opieki nad dzieckiem

Przedszkole Samorządowe nr 3
w Dobczycach

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów   publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2002 r., Nr 10 poz. 96 z 2003 r. 
Nr 146 poz. 1416 z 2004 r. Nr 66 poz. 606 z 2005 r. Nr 10 poz. 75 z 2005 r.)

• Statut Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach

Cele procedury:
• Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu i  w drodze do 

domu.

Zakres procedury:
• Dokument reguluje zasady odbierania dzieci z przedszkola.

Definicja przedmiotu procedury:
• Odebranie  dziecka  z  przedszkola – osobiste  stawienie się  rodzica/prawnego opiekuna lub 

osoby  upoważnionej  przez  rodzica  u  nauczycielki  i  zakomunikowanie  chęci  odebrania 
dziecka z przedszkola.

Kogo dotyczy procedura:
• Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie dziecka                 i  

nauczycielki.

Obowiązki,  odpowiedzialność,  uprawnienia  osób  realizujących  zadanie,  które  jest 
przedmiotem procedury:

1. Rodzice/prawni opiekunowie
• odbierają dzieci w ustalonych, zadeklarowanych przez siebie godzinach,
• przekazują  nauczycielowi  odpowiednie  informacje  dotyczące  odbioru  dziecka 

z przedszkola.
2. Nauczycielki

• przyjmują upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów / osoby pełnoletnie / do odbierania 
dzieci  z przedszkola przez inne osoby,

• przekazują  kopie  tych  upoważnień  nauczycielce  pracującej  do  godzin  zamknięcia 
przedszkola,

• kontrolują tożsamość osoby zgłaszającej się po dziecko.

Opis pracy:



• rodzice/prawni  opiekunowie  odbierają  dzieci  z  przedszkola  najpóźniej  do 
godziny 16.3000  

• w przypadku nieodebrania  dziecka  do 16.30.  przewidziano  karę  finansową / 
umowa o świadczenie usług w Przedszkolu Samorządowym nr 3                   w 
Dobczycach /

• w przypadku  niespełnienia  warunku  w/w  nauczyciel  sprawujący  opiekę  nad 
danym dzieckiem kontaktuje się telefonicznie z opiekunem prawnym                 i 
powiadamia go o zaistniałej sytuacji

• w  przypadku  braku  kontaktu  z  rodzicem/prawnym  opiekunem  dziecka  po 
godzinie  1730,  nauczyciel  ma  obowiązek  powiadomić  o  zaistniałej  sytuacji 
dyrektora przedszkola 

• po godzinie 1800,  kiedy dziecko nadal  jest  nieodebrane z przedszkola należy 
skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka

• z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany 
przez świadków

• protokół  zostaje  przekazany  do  wiadomości  dyrektora  przedszkola,  Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców

• jeżeli  rodzice/prawni  opiekunowie  dziecka  notorycznie  łamią  warunek 
punktualnego  odbierania  dziecka  z  przedszkola,  dyrektor  ma  prawo  skreślić 
dziecko  z  listy  przedszkolaków  lub  przepisać  na  ustalony  wg  Statutu 
Przedszkola czas realizacji podstawy programowej.

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor przedszkola.


