
ZASADY   SPRAWOWANIA  OPIEKI 

ORAZ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 

§ 1 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne. 

2. Bezpieczeństwo psychiczne zapewnia się poprzez: 

1) Ciepło, okazywanie jak ważne jest dziecko; 

2) Okazywanie zaufania i aktywne słuchanie;  

3) Poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu; 

4) Indywidualne postrzeganie jego potrzeb i możliwości; 

5) Okazywanie wiary w możliwości, budowanie poczucia wartości; 

6) Chwalenie, nagradzanie i docenianie dziecka za zaangażowanie się i wysiłek; 

7) Zapewnienie dziecka, że może liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji; 

8) Równe prawa i obowiązki dla wszystkich dzieci; 

3. W relacjach z dzieckiem ważna jest: 

1) Kontrolowana swoboda w działaniach i poznawaniu świata przez dziecko;  

2) Wiedza, co dziecko lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość, a czego się boi; 

3) Nie zmuszanie dziecka do niczego; 

4) Nauka samodzielności; 

5) Prawa  i obowiązki dla dziecka; 

6) Granice i jasne zasady;  

7) Konsekwencja.  

§ 2 

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  

postępowania, w tym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

 

a) Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka od momentu 

jego wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do przedszkola; 

b) Nie wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do 

toalety zapewnia opiekę innego, pomocy pedagogicznej lub woźnej oddziałowej; 

c) Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu 

bezpieczeństwa zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola; 

d) W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców itp. nauczyciel w szczególności czuwa 

nad sposobem korzystania z nich przez dzieci; 

e) Dzieci zabiera nauczyciel  z grupy połączonej do swojej sali natychmiast po rozpoczęciu pracy 

zgodnie z tygodniowym planem; 

f) Grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o godzinie ustalonej w tygodniowym 

planie pracy, nie wcześniej; 

g) W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami, w szczególności 

czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi 

rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji; 

h) Nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z rodzicami  podczas, gdy sprawuje  opiekę nad 

innymi dziećmi. 

2. O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast 

dyrektora oraz rodzica dziecka; 



3. Dziecko wydaje nauczyciel rodzicom lub osobie pełnoletniej, która została pisemnie upoważniona do 

odbioru dziecka. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres 

zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego. 

4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem 

innego pracownika przedszkola; 
5. Wydanie dziecka następuje w momencie ustnej informacji osoby odbierającej o zabraniu dziecka do 

domu. Nauczyciel wypuszcza dziecko do szatni i od tego momentu przestaje sprawować opiekę nad 

tym dzieckiem – odpowiedzialność przejmuje osoba odbierająca dziecko z przedszkola; 

6. Specjaliści oraz instruktorzy zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone ich 

opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych powyżej. Podczas wyjść poza budynek 

przedszkola mogą wspomagać nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną. 

7. Pomoc pedagogiczna lub woźna oddziałowa wspomaga nauczyciela  w zapewnieniu opieki i 

bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

8. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i osobistego, bezpośredniego oddania 

dziecka pod opiekę nauczyciela lub pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni, który jest zobowiązany 

do przyprowadzenia dziecka do nauczyciela do grupy ( dotyczy to dzieci przebywających w salach na 

pierwszym piętrze) . W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może poprosić o 

zabranie dziecka z przedszkola  w celu leczenia lub o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola. 

9. Przedszkole nie gwarantuje opieki nad dziećmi,  które nie są oddawane pod opiekę nauczyciela przez 

rodziców (opiekunów), ale rano od bramy przedszkola same udają się w kierunku budynku przedszkola. 

Opieka nad dzieckiem zaczyna się w momencie wprowadzenia dziecka na salę przez osobę 

przyprowadzającą i oddania pod opiekę nauczycielowi. 

10. Rodzice nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi 

dziećmi.  

11. Dziecko uważa się za odebrane przez  rodziców lub upoważnione osoby  w momencie ustnej informacji 

przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu do szatni. Od tego momentu opiekę i 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice lub inne osoby odbierające dziecko. 

12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan 

osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających). 

13. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej 

sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami - prawnymi opiekunami dziecka. 

14. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią 

nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie 

odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji. 
15. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do 8.30, odbieranie trwa do  godz.16.30  

16. Zobowiązuje się rodziców do opuszczenia terenu przedszkola po odebraniu dzieci. Przedszkole nie 

ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na przedszkolnym  placu zabaw z udziałem dzieci po ich 

odebraniu przez rodziców lub upoważnione osoby. 

 


