I. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 209
1. Dzieci do przedszkola winny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub inną pełnoletnią osobę, pisemnie przez nich upoważnioną, zapewniającą
bezpieczeństwo.
2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych
opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz
imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu, tożsamości, numer telefonu,
miejsce zamieszkania oraz deklaracje zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór
upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez jeden rok
szkolny, bądź na okres wyznaczony przez rodziców w danym roku szkolnym.
3. Osoby upoważnione w każdym przypadku przyprowadzają i odbierają dzieci bezpośrednio
od nauczycielki danego oddziału. W każdym innym przypadku przedszkole nie podejmuje
odpowiedzialności za dzieci. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim
okazaniu dowodu tożsamości.
4. Od chwili odebrania dziecka z sali zabaw/zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), osób
upoważnionych do odbioru, odpowiedzialność za odbierane dziecko przejmują rodzice
(prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru.
5. Podczas odbierania dzieci z ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za odbierane dziecko
przejmują rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru.
6. Rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru, po odebraniu dziecka są
zobowiązani opuścić plac zabaw.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie
nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, prawny opiekun, czy osoba upoważniona
do odbioru dziecka.
9. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi, prawnemu opiekunowi, osobie
upoważnionej, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W sytuacji opisanej
w punkcie 7, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują
wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami, (prawnymi opiekunami) dziecka
lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
10. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać
wyczerpujących informacji na ten temat.
11. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono
zdrowe.
12. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan
podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
13. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu
organizacji na dany rok szkolny do godziny 8:40 z uwzględnieniem warunków określonych
poniżej.
14. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz. 9:00 oraz prowadzenie
zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą o godz. 8:50) a także ze względu na
konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków w przypadku późniejszej godziny
przyjścia rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek poinformować o tym fakcie
nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.

15. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia
przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o
tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
16. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o
miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powiadamia dyrektora o
zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
II. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola
odbiera rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem
1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne
zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku
nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu
odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w
przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (tj. po godzinach otwarcia przedszkola)
dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych
krokach.
4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych
procedurach.
6. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie
nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek
pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.
III. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa
rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania
przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad
dzieckiem.
4. W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub
dyrektor powiadamia policji.

