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REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ 

W WARSZAWIE 

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci  w 

ustalonych godzinach lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po 

wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu 

dziecka i wcześniejszym odebraniu.  

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do 

oddziału przedszkolnego i do domu.  

3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną 

odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.  

4. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek 

zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie 

mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.  

5. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy 

przyprowadzać do oddziału. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich 

poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten 

temat.  

6. Dziecko odbieranie jest przez rodziców/opiekunów lub upoważnione przez 

nich osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.  

7. Wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci na dany rok szkolny (wzór nr 1), 

rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi szkoły. 

Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez 

rodziców/opiekunów.  

8. Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby 

pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  
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9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy 

sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie 

nauczycielki.  

10. Na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna, czy innej osoby, dziecko nie może 

być wydane.  

11. Nauczyciel 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, agresywne 

zachowanie).  

12. Personel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W 

tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, 

lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel  ma prawo wezwać 

Policję.  

13. Życzenie rodziców/opiekunów dotyczące nie odbierania dziecka przez 

jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

14. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od 

nauczycielki.  

15. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym nauczyciel 

wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez 

wyraźne pożegnanie się z nauczycielką mającą je pod opieką (odbiór dziecka 

zgłaszany nauczycielce mającej je pod opieką).  

16. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane 

przez osobę wskazaną w oświadczeniu.  

17. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na 

terenie szkoły także pod opieką rodziców/opiekunów lub osób legitymowanych 

do sprawowania opieki nad dzieckiem.  

18. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 

rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.  
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19. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. 

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 

upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej  

1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. 

Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji 

o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.  

20. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam 

podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.  

21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z 

oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz 

nauczyciel.  
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Wzór nr1 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 
 

Upoważniam w roku szkolnym ………………. do odbioru mojego dziecka z oddziału 

przedszkolnego w S. P nr 112    następujące osoby (rodzice wpisują również siebie):  

 

1. .......................................................................................................................................  
( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)  

 

2. .......................................................................................................................................  
( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel ,stopień pokrewieństwa)  

 

3. .......................................................................................................................................  
( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)  

 

4. .......................................................................................................................................  
( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)  

 

5. .......................................................................................................................................  
( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa)  

 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do szkoły i ze 

szkoły  

 

Warszawa   ......................................................              ...................................................................... 
                                                                                                      (podpis rodziców lub opiekuna)  

 

 

JEDNORAZOWE UPOWAZNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 
W dniu ………… upoważniam Panią/Pana …………………………………….. ………………… 

legitymującą się dokumentem tożsamości .………………………………………………………….  

do odbioru  mojego dziecka ……………………………………………………................................  

 

Jednocześnie przyjmuję na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w 

drodze do szkoły oraz w drodze do domu i ponoszę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

mojego dziecka pod opieką wskazanej przeze mnie osoby.  

 

Warszawa . ......................................                            ……………….........................................  
                                                                                                                (podpis rodzica lub opiekuna) 

 


