
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OBOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ 

OPIEKI: 

1. Dzieci odebrane powinny być z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00 lub zgodnie 

z godzinami odbioru podanymi przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Rodzice lub opiekunowie w przypadku braku możliwości do odbioru dziecka  

z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) zobowiązani są do 

poinformowania telefonicznie (zgłoszenie telefoniczne dokonuje się wpisu do rejestru 

upoważnień telefonicznych, nauczyciel dokonuje potwierdzenia poprzez wykonanie 

telefonu do rodzica (opiekuna), lub osobiście poinformować o zaistniałej sytuacji 

nauczyciela lub dyrektora oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 

3. W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby nieupoważnionej pisemnie lub 

osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia telefonicznie rodziców dziecka  

o zaistniałej sytuacji, ustalenia innej osoby oraz ustalenia terminu godzinowego 

odbioru dziecka. 

4. W sytuacji nie zgłoszenia się po dziecko w godzinach pracy przedszkola: rodziców, 

prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek: 

 skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, 

należy także wypytać dziecko o to kto je miał odebrać, gdzie mogą przebywać w tym 

czasie rodzice itp., 

 powiadomić telefonicznie rodziców, o tym, że dziecko pozostaje nieodebrane  

w przedszkolu po godzinach zamknięcia,  

 ustalić kto i kiedy ma odebrać dziecko, umówić się telefonicznie z rodzicami lub 

osobami upoważnionymi, 

 powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola, 

 po konsultacji z dyrektorem, skontaktować się z Policją, 

 Po konsultacji z dyrektorem przedszkola i Policją należy postępować wg podanych 

przez Policję wskazówek. 

 Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza pisemną notatkę podpisana przez 

osobę dyżurującą (świadka zdarzenia), która zostaje przekazana do wiadomości 

dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej. 



 Czas pracy nauczyciela i dyżurującego pracownika obsługi, który pozostaje  

w dyspozycji w pracy do czasu odbioru dziecka przez rodziców lub prawnych 

opiekunów czy inne upoważnione osoby, zaliczany jest do 40 godzinnego czasu jego 

pracy. 

 


