
PROCEDURA                                                                                                                                                     
BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI                                                                         

          Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU 

 

Podstawa prawna: 

-  Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz. 59 z późń. zmian.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie         
bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) 

- Statut Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu 

1. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania i 
odbierania dzieci z Przedszkola. 
 

2. Zakres procedury 
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci podczas pobytu dzieci w 
Przedszkolu Publicznym Nr 20  w Opolu. 
 

3. Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego  prawni opiekunowie oraz 
nauczyciele i pozostali pracownicy Przedszkola.      

4. Terminologia procedury 
- „przyprowadzanie dzieci do przedszkola” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i 
przekazanie pod opiekę nauczycielki; 
-„ odbieranie dziecka z przedszkola” – rozumiemy to przez osobiste stawienie się rodzica/opiekuna lub osoby 
upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka. 

        5. Opis procedury 

            5.1 Zasady przyprowadzania i odbierania  dziecka 

              RODZICE: 

• Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola,  do 
momentu  przekazania pod opiekę nauczycielowi ;   

• dziecko przyprowadzane oraz odbierane jest od nauczycielki w godzinach zadeklarowanych przez Rodziców 
(prawnych opiekunów) w Deklaracji Naboru do Przedszkola oraz w Potwierdzeniu woli zapisu dziecka 
zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                                                                           
Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście 
dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.30. 

• rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, mają obowiązek osobiście przekazać  
dziecko pod opiekę właściwego  nauczyciela grupy lub nauczyciela pracującego od godziny 6.00; 



• rodzice (prawni opiekunowie) upoważniają inne osoby pełnoletnie do odbierania swojego dziecka z  
Przedszkola (załącznik 1), przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w 
drodze do Przedszkola oraz w drodze z Przedszkola do domu; 

• upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba, że któreś 
z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie; 

• upoważnienie powinno być złożone w pierwszych dniach września i jest ono ważne przez rok szkolny; 
• upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane; 
• rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić  konkretną osobę do jednorazowego odebrania 

dziecka z Przedszkola ( Załącznik nr 2); 
• osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie 

nauczycielki, okazać go; 
• do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe; 
• rodzice zobowiązują się do zamykania drzwi wejściowych do Przedszkola oraz furtki.  

NAUCZYCIELE : 

• odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania przez 
rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę upoważnioną; 

• osobiście przekazują dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) lub osobie upoważnionej, 
• sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej z dowodem osobistym; 
• przekazują wykaz osób upoważnionych do odbioru dzieci  nauczycielowi zamykającemu Przedszkole; 
• nauczyciel odbierający dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie 

przyniosło ze sobą przedmiotów lub zabawek zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych 
dzieci; 

• 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. być pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających).  W takiej sytuacji nauczyciel ma prawo nie wydać 
dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach nauczyciel 
niezwłocznie powiadamia dyrektora Przedszkola i nawiązuje telefoniczny kontakt z kolejną osobą 
upoważnioną do odbioru dziecka; 

• życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez 
orzeczenie sądowe; 

• jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą 
upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub wicedyrektor 
niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania;   

• dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu poniżej 18 roku życia; 
• ze względów bezpieczeństwa, zajęcia ruchowe i inne zabawy organizowane są w ogrodzie przedszkolnym do 

godziny 14.00; 
• w przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka  z grupy, nauczyciel  nie 

odpowiada za jego bezpieczeństwo; 
• jeśli dziecko nie będzie odebrane z Przedszkola do godziny 17.00, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować 

się  telefonicznie z rodzicami; 
• w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie będzie można uzyskać  informacji o miejscu 

pobytu rodziców, nauczyciel telefonuje do kolejnych osób upoważnionych do odbioru dziecka; 
• w wypadku braku kontaktu ze wszystkimi osobami upoważnionymi, nauczyciel  (wraz z osobą z obsługi) 

oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny, tzn. do godziny 17.30;   
• po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania 

się z rodzicami  i upoważnionymi osobami (II Komisariat Policji, 46-020 Opole, ul. Chabrów 6, tel.77 455 
69 97 ). 



 
 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola  Publicznego nr 20 , rodziców ( opiekunów 
prawnych) dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru 
dzieci. 

2.  Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy 
przedszkola w dniu 19.06.2019r.  

3. Tekst procedury zostanie wywieszony na gazetce dla rodziców. 
4. Procedura została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 17.06.2019r. 
5. Procedura obowiązuje od dnia 19.06.2019r. 
6. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zostaną zapoznani z 

procedurą na zebraniu ogólnym we września 2019 roku. 
7. Traci moc ”Procedura powierzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu”  z dnia 

19.11.2009r. 
 
                                                                                                                    Zatwierdził w dniu 17.06.2019r. 
                                                                                                    Dyrektor przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu 
                                                                                                                             Krystyna Pamuła  
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  …………………………………………………………………………………..                                                                             Załącznik nr 1 

                 (imię i nazwisko rodzica, rodziców/opiekuna prawnego)  

 

UPOWAŻNIENIE  

 

Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu § 16 pkt.1 - 9 , upoważniam niżej wymienioną 
osobę do odbioru naszego dziecka z Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu 

………………………………………………………………………………… 

                                              (imię i nazwisko dziecka ) 

L.P. 
 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Nazwa i numer 
dowodu tożsamości  

 

Numer telefonu 
kontaktowego 

  
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

  

Upoważnienie może być wycofane w dowolnym momencie, wymaga to jednak formy pisemnej. 

Jednocześnie oświadczamy , iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.                                           

 

                                                                                                                  ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                           (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

                                                                                                                                                                           ………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                            (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Opole, dnia …………………………………………. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych                                                       
do odbioru dziecka  w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Opolu 

Na podstawie art. 14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                            
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że : 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 20 z siedzibą w Opolu                                     
przy ul. Grudzickiej 48, 45-432 Opole, tel.:  77 455 48 40, e-mail: pp20opole@wp.pl. 
 
Inspektor ochrony danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem 
Centrum Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole;  e-mail: iod@cuw.opole.pl 
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                                       
i wyłącznie w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka z naszego przedszkola. 
 
Kategorie odnośnych danych osobowych to: 
Imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, ,telefon kontaktowy. 
 
Źródło pochodzenia danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez rodziców dziecka. 
 
Odbiorcy danych: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
 
Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności upoważnienia  , a następnie zniszczone.  
 
Prawo do dostępu danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 
prawo do ograniczenia ich  przetwarzania. 
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
Konsekwencje nie podania jest wymogiem umownym: 
Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych nie będzie mógł Pan/Pani odebrać 
dziecka z przedszkola. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 

 

UPOWAŻNIENIE  

do jednorazowego odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego nr 20 w Opolu 

 

Upoważniam Panią/Pana …………………………………………………………………, seria i nr dowodu osobistego 

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

w dniu ………………………………. 

Jednocześnie oświadczamy , iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo   
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

 

                                                                                                         …………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                           ( Podpis  rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

                 

Opole, dnia …………………………………... 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


