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Procedura przyprowadzania i odbierania
dzieci z przedszkola
obowiązująca
w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Legnicy.

Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu odpowiada wyłącznie rodzic,
prawny opiekun dziecka.

Niniejszy dokument opracowano w oparciu o:
- statut Miejskiego Przedszkola nr 14 w Legnicy,
- Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach2003r.Nr 146, poz.
1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
1. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka powierzają
nauczycielce zgłaszając jego przybycie.

osobiście dziecko

2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich uwag niepokojów,
wyczerpujących informacji na temat dziecka podczas przyprowadzania go
do grupy ( samopoczucie, zauważalne bieżące dolegliwości).
3. Dzieci chore, z wyraźnymi objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do
przedszkola.
4. W szczególnych przypadkach przewlekłych oraz po przebytej chorobie
zakaźnej możliwość uczęszczania dziecka do Przedszkola musi by
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
5. W przypadku wątpliwości co do całkowitego wyleczenia dziecka, na co
wskazywałyby objawy chorobowe, nauczyciel ma prawo zażądać
potwierdzenia możliwości uczęszczania do przedszkola zaświadczeniem
lekarskim.

Odbieranie dziecka z przedszkola
1. Dziecko odbieranie jest z przedszkola przez rodziców (prawnych
opiekunów).
2. Dziecko z przedszkola mogą odbierać również inne pełnoletnie osoby
upoważnione przez rodziców.
3. Upoważnienie w formie pisemnej wypełniają rodzice w karcie
informacyjnej dziecka na początku roku szkolnego lub z chwilą przyjęcia
dziecko do przedszkola ( wzór w załączniku).
1) osoba upoważniona przez rodzica musi okazać dowód
tożsamości.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z dyrektorem przedszkola rodzice mogą upoważnić do odbioru swojego
dziecka jego nieletnie rodzeństwo, które musi mieć skończone
przynajmniej 14 lat ( wzór uzasadnienia w załączniku).
5. Rodzic może dokonywać zmian w upoważnieniu dokumentując
własnoręcznym podpisem w karcie informacyjnej dziecka.
6. Rodzice mogą również jednorazowo upoważnić osoby do odbioru ich
dziecka.
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1) takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie
pełnomocnictwa w formie pisemnej.
2) osoba odbierająca dziecko musi okazać dowód tożsamości.
7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. (np. upojenie alkoholowe,
symptomy fazy narkotycznej, agresywne zachowanie).
1) personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko
w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.
2) w tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna
prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę.
3) w sytuacji kiedy nie można skontaktować się z drugim rodzicem,
osobami upoważnionymi do odbioru nauczyciel ma prawo
wezwać Policję.
8. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od
nauczycielki z sali zabaw wyraźnie to sygnalizując.
9. W okresie letnim, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym,
rodzic fakt odebrania dziecka sygnalizuje bezpośrednio nauczycielce.
10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane
przez rodzica lub osobę wskazaną w oświadczeniu.
11. Z chwilą przekazania dziecka jego rodzicowi, prawnemu opiekunowi,
osobie upoważnionej, nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za
jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

Dziecko nie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy placówki.
1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po
upływie czasu pracy placówki nauczyciel zobowiązany jest, po 15
minutach skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobami
upoważnionymi do odbioru.
2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel.
komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców
lub osób upoważnionych do jego odbioru, nauczyciel powiadamia
o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego
komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami
(prawnymi opiekunami) dziecka.

Strona | 3

Strona | 4

