
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka  
w Przedszkolu Miejskim w Karlinie  

 

1. Przedszkole  jest czynne od godziny 6.30 - 16.30.  
2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona 

stosownym dokumentem (oświadczenie oraz załącznik nr 1 do oświadczenia).  
3. Do przedszkola przyprowadzone jest dziecko zdrowe bez gorączki, kaszlu, kataru lub innych objawów 

chorobowych. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  
4. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola, w miarę możliwości, przez jednego rodzica/ opiekuna 

prawnego. 
5. Rodzic/opiekun zachowuje odpowiedni dystans pomiędzy innymi osobami, zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia. 
6. Ograniczamy czas przebywania rodziców z dziećmi w szatni do minimum.   
7. Dzieci są przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.30.  
8. Każde dziecko posiada przyporządkowaną kartę rejestrującą czas jego pobytu w przedszkolu. 
9. Rodzice / opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko, mają obowiązek odbić tzw. kartę rejestrującą 

czas pobytu dziecka w placówce. 
10. Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi przedszkola dyżurującemu w sali. W przeciwnym wypadku 

żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.  
11. Rodzice i dzieci starają się dotykać jak najmniej sprzętów na terenie przedszkola, używamy tylko sprzętów 

niezbędnych (klamki, poręcze, dzwonki). 
12. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko na terenie przedszkola do chwili 

przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola oraz z chwilą jego odebrania.  
13. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu 

przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarła na 
miejsce pobytu grupy. 

14. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na 
spożycie alkoholu, środków odurzających czy też przejawia zachowania agresywne. W takim przypadku 
personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu 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. 

15. Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić budynek przedszkola. 
16. Przedszkole nie zapewnia personelu, który przebiera dzieci w szatni. Za tę czynność jest odpowiedzialny rodzic 

dziecka.  
17. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola przed godziną 16.30.  
18. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do 

poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.        
19. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób 

upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola 
oraz skontaktować się z Policją. 

20. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który 
zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

21. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy 
przedszkola. 

22. Procedura zostaje umieszczona w wejściu do budynku przedszkola oraz na stronie internetowej placówki. 
Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą oraz do jej przestrzegania.  

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

24. Procedura obowiązuje od 01.04.2022r.  


