
 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI                                               

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRUDZENIU DUŻYM 

I. Cel procedury 

CELEM niniejszej procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu 

poprzez: 

 Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; 

 Usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków; 

 Sprawna organizacja pracy 

 Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola. 

II. Zakres procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Brudzeniu Dużym. 

III. Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są: 

 Nauczyciele 

 Rodzice oraz upoważnione przez nich osoby 

 Pracownicy obsługi 

TELEFONY ALARMOWE 

999- POGOTOWIE RATUNKOWE 

998- STRAŻ POŻARNA 

997- POLICJA 

112-UNIWERSALNY NUMER RATUNKOWY 

 

 

IV. Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola 

 

1. Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź 

inne osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. To oni 

odpowiadają za pełne bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu 

przekazania go nauczycielowi.  

 

2. Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola zgodnie z zawartą z rodzicem  

umową o świadczeniu usług przez placówkę przedszkolną prowadzoną przez Gminę 

Brudzeń Duży  



 

1) Jeśli rodzic w umowie zawarł godziny od 6.30 do 8.00 wówczas przyprowadza 

dziecko na salę zbiorczą i oddaje je pod opiekę nauczyciela w grupie; 

2) Jeśli rodzic w umowie zawarł godziny podstawy programowej, tzn. 8.00 do 13.00, 

wówczas przyprowadza dziecko na swoją grupę i oddaje je pod opiekę nauczyciela 

w grupie. 

 

3. Punktualnie od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do 

swoich sal pod opieką nauczycieli.  

 

4. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy. 

 

 

5. Od 7.50 do 8.00 dzieci mają prawo zbierać się w szatni pod nadzorem rodziców bądź 

innych osób upoważnionych przez rodziców. Osoby te w tym czasie odpowiadają za 

bezpieczeństwo dzieci. 

 

6. Czas schodzenia się dzieci na dana grupę trwa od 8.00 do 8.15.  

7. Obowiązuje zasada, że rodzice (bądź inne upoważnione osoby) rozbiera dziecko w szatni, 

żegna się z nim w szatni i wprowadza na właściwą salę, przekazuje je nauczycielowi i 

wpisuje godzinę przyprowadzenia dziecka i potwierdza to  czytelnym   podpisem                     

w „KARCIE  EWIDENCJONOWANIA CZASU POBYTU W PRZEDSZKOLU” (zał.  1)  

 

8. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym przyprowadzane są na przystanek autobusu 

szkolnego   przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców,  i pod ich opieką 

oczekują i wsiadają do autobusu. W czasie jazdy pozostają pod opieką opiekunki dzieci 

dowożonych.  Po przyjeździe na przystanek w Brudzeniu Dużym pracownica 

obsługi  przyprowadza dzieci  do przedszkola, pomagają im się  rozebrać  i wprowadza do 

grupy. 

 

 

9. Dziecko przyprowadzane do przedszkola ma być zdrowe. Dziecka chorego lub 

podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, 

przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.  

 

10. W trosce o zdrowie innych dzieci, nauczyciel w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka ma 

prawo odmowy jego przyjęcia do Przedszkola. 

 

 

11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących 

informacji na ten temat, np. alergie pokarmowe, wziewne, czy inne mogące mieć wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w placówce. 

 

12. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola nie przynosi ze sobą swoich prywatnych zabawek 

od wtorku do czwartku . 

 

 

13. Wyznacza się poniedziałek jako dzień przynoszenia prywatnych zabawek, nie 

zagrażających bezpieczeństwu. Za zagubienie, zniszczenie Przedszkole nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 



 

14. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola nie przynosi ze sobą żadnych napojów 

(w placówce jest stały dostęp do wody pitnej), jak również dodatkowego jedzenia, jeśli 

rodzic zadeklarował posiłki w przedszkolu. Wyjątek stanowią dzieci, których Rodzice nie 

wyrazili chęci korzystania z posiłków organizowanych przez Przedszkole. 

 

15. Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są pod stałą opieką nauczycieli. 

 

16. W uzasadnionych przypadkach koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela 

dopuszcza się możliwość krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracownika obsługi. 

Pracownik ten może również wspierać nauczyciela w czynnościach opiekuńczych zarówno 

w przedszkolu, jak i poza nim oraz powinien niezwłocznie informować nauczyciela i 

dyrektora o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. 

 

 

17. Wychowankowie pozostają w Przedszkolu w czasie trwania zajęć, nie wolno im 

samowolnie oddalać się poza jego teren. 

 

18. Nauczyciel sprawdza listę obecności, odnotowuje obecności dzieci na zajęciach w danym 

dniu. 

 

 

19. Rodzice każdorazowo informowani są o planowanych zmianach w organizacji Przedszkola. 

Informacje te umieszczane są na tablicy ogłoszeń w szatni Przedszkola. 

 

20. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym wychowankom ze względu na m.in. 

możliwość osób postronnych mogących wejść na teren placówki, drzwi główne do 

Przedszkola są zamknięte w godz. 9.00 do 12.30. 

 

 

21. Osoby postronne wchodzące do budynku są zobowiązane podać cel swojej wizyty 

pracownikowi przedszkola. 

 

22. Dopuszcza się przebywanie rodziców w budynku Przedszkola podczas oczekiwania na 

zakończenie zajęć. 

 

 

 

V. Odbieranie dziecka z Przedszkola. 

 

1. Dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców (prawnych opiekunów), bądź 

przez osoby przez nich upoważnione na piśmie (zał. 2). 

 

2. Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za 

życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobę. 

 

3. Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później 

niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok. 

 

4. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione bądź odwołane. 



 

 

5. Upoważnienie jest dołączone do dokumentacji dziecka. 

 

6. Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z 

Przedszkola. Upoważnienie takie powinno nastąpić tylko w formie pisemnej i powinno być 

przekazane nauczycielowi bądź wychowawcy najpóźniej rano w dniu, w którym dziecko 

ma być przez tę osobę odebrane. 

 

7. Na prośbę nauczyciela, w razie wątpliwości, osoba odbierająca dziecko z Przedszkola 

powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość. 

 

8. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zezwolić na odebranie dziecka przez starsze 

rodzeństwo (które ukończyło 15 lat) na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców 

(prawnych opiekunów). Podejmując taką zgodę dyrektor bierze pod uwagę uwarunkowania 

środowiskowe i rodzinne (zał. 3) 

 

9. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu 

czy substancji odurzających lub innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła 

dziecku zapewnić bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka 

i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach 

nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem. O zaistniały fakcie 

powiadamia się Dyrektora bądź Wicedyrektora. 

 

10. Życzenie rodziców o nieodbieraniu dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone 

przez stosowne oświadczenie sądowe. 

 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać 

dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali lub z ogrodu 

przedszkolnego. Odbierając dziecko np. z ogrodu przedszkolnego rodzic powinien wrócić 

do placówki i potwierdzić odbiór dziecka podpisem na „Karcie ewidencjonowania czasu 

pobytu w przedszkolu”. 

 

12. Ustala się możliwość wyznaczenia osoby do odebrania dziecka na czas trwania zajęć 

dodatkowych,  prowadzonych przez instruktorów na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego (nie organizowane przez placówkę) – zał. 4 

 

13. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu. 

 

 

VI. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola. 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek 

odebrać dziecko do określonego czasu, który został przez nich zadeklarowany w umowie.  

 



 

2. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego pracy, tzn. do godz. 

17.00, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie rodziców o zaistniałym 

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

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

przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat o 

niemożności skontaktowania się z rodzicem. 

 

3. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, upoważnione osoby lub Policję nauczyciel nie 

może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej 

osoby.  

 

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę zdarzenia, która jest 

podpisana przez świadków i zostaje przekazana do wiadomości Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Z procedurą powinni zostać zapoznani rodzice na pierwszym zebraniu we wrześniu.  

 

 

2. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje się zarządzeniem Dyrektora w porozumieniu 

z Rada Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zał. 1 do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

KARTA EWIDENCJONOWANIA CZASU POBYTU W PRZEDSZKOLU 

 

 
Lp 

 
Nazwisko i imię 

  

Godz. 
wejścia 

Czytelny 
podpis 

Godz. 
wyjścia 

Czytelny 
podpis 

Godz. 
wejścia 

Czytelny 
podpis 

Godz. 
wyjścia 

Czytelny 
podpis 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          

 

  

 

 

 

 



 

Zał. 2 do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRUDZENIU DUŻYM 

W ROKU SZKOLNYM 200….  / 200….. 

 

                              

My, niżej podpisani, upoważniamy do odebrania naszego dziecka 

..................................................................................................... z przedszkola: 

                            Imię i nazwisko dziecka 

  

1. ....................................................                                 ...........................               ...........................    

               Imię i nazwisko upoważnionego                                                    pokrewieństwo dla dziecka                nr dowodu osobistego                 

2. ....................................................                                 ...........................               ...........................   

3. ....................................................                                 ...........................               ...........................  

 

  

 

   Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

w drodze z przedszkola do domu od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez 

nas osobę. 

          Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych 

zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w 

tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 

  

 

.............................                                                     .............................................................................. 

       data                                                                   Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 



 

Zał. 3    do  Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

  

UPOWAŻNIENIE CZASOWE DLA RODZEŃSTWA  

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRUDZENIU DUŻYM  

W ROKU SZKOLNYM 20….. / 20…… 

 

 

 My, niżej podpisani, upoważniamy córkę / syna  ………………………………………………………... 

                                                                                            nazwisko i imię  / data urodzenia               

do odebrania córki / syna ..................................................................................................  z przedszkola 

                                                                              Imię i nazwisko dziecka 

 w dniu ……………………………. . 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

w drodze z przedszkola do domu od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez 

nas osobę. 

          Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych 

zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w 

tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 

  

 

.............................                                                     .............................................................................. 

       data                                                                   Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. 4 do  Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

 

UPOWAŻNIENIE CZASOWE  

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRUDZENIU DUŻYM  

W ROKU SZKOLNYM 20….. / 20…… 

 

 

 My, niżej podpisani, upoważniamy panią/pana   ………………………………………………………... 

                                                                                                       nazwisko i imię               

do odebrania córki / syna ..................................................................................................  z przedszkola 

                                                                              Imię i nazwisko dziecka 

 w  ……………………………. , godz. ……………………………….. .  

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę. 

          Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych 

zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w 

tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 

  

 

.............................                                                     .............................................................................. 

       data                                                                   Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 


