Rozdział 5
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
§ 15. 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu
sprawują rodzice lub osoby dorosłe przez nich upoważnione stosownym pisemnym
oświadczeniem złożonym u dyrektora lub nauczyciela na początku roku szkolnego.
2. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa
w formie pisemnej i przekazanie go osobiście dyrektorowi lub nauczycielowi z oddziału, do
którego dziecko uczęszcza.
3. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią musi być potwierdzone
notarialnie.
4. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
5. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez
rodziców pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez rodzica lub osoby przez
niego upoważnione. Z chwilą odebrania dziecka od nauczyciela z grupy odpowiedzialność za
dziecko ponosi rodzic lub osoba przez niego upoważniona. Przedszkole nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawianych po odbiorze od nauczyciela bez
opieki w szatni, holu lub innych miejscach ogólnego pobytu w placówce.
6. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
7. 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).
8. O każdej odmowie wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany
dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie możliwe
czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
9. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do 8.30, a obierane
do godz. 17.00. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci mogą ulec zmianie
w zależności od organizacji pracy przedszkola.
10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczyciel
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz podjąć próby
poinformowania innych członków rodziny, jeśli dysponuje ich telefonami.
11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
przedszkolnej jedną godzinę (do 18.00).
12. Po upływie jednej godziny od czasu zamknięcia przedszkola (o godzinie 18.00)
nauczyciel powiadamia telefonicznie komisariat policji o niemożności skontaktowania się
z rodzicami lub innymi członkami rodziny oraz fakcie nieodebrania dziecka z przedszkola,
mimo telefonicznego zawiadomienia rodziców lub innych członków rodziny.

13. Nauczyciel nie może samodzielnie zaprowadzić dziecka do jego domu ani też zabrać
dziecka do własnego domu.
14. Prośba jednego z rodziców dotycząca nieodbierania dziecka z przedszkola może być
uwzględniona przez dyrektora i nauczyciela tylko w przypadku, gdy ww. rodzic przedstawi
dokumenty wydane przez sąd pozwalające stwierdzić ograniczenie, odebranie władzy
rodzicielskiej lub postanowienie wyznaczające kontakty z dzieckiem.

