
REGULAMIN POBYTU DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 42 „NIEZAPOMINAJKA” 

W BIAŁYMSTOKU

I. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
1. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  przyprowadzają  i  odbierają  dzieci  z  przedszkola.  Są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Dziecko  powinno  być  przyprowadzane  i  odbierane  z  przedszkola  przez 
rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

3. Upoważnienie  do  odbioru  dziecka  przez  osobę  nieletnią  będzie  respektowane  przez 
przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, gdy upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

4. Odpowiedzialność  przedszkola  zaczyna  się  z  chwilą  wprowadzenia  dziecka  do  sali  i 
przekazania go nauczycielce.

5. W  trakcie  trwania  spotkań  i  imprez  „  rodzinnych”  organizowanych  przez  przedszkole 
odpowiedzialność  za dziecko przejmuje  rodzic  (opiekun prawny)  lub  osoba przez niego 
upoważniona.

6. Do  przedszkola  przyprowadzamy  dziecko  do  godz.9:00.  W  przypadku  późniejszego 
przyprowadzania dziecka należy wcześniej zawiadomić nauczycielkę grupy lub przekazać 
informację telefonicznie.

7. Przedszkole może odmówić  wydania  dziecka  w przypadku,  gdy stan osoby odbierającej 
będzie wskazywał,  że nie jest  ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. stan 
nietrzeźwości ).

8. O  przypadku  każdej  odmowy  wydania  dziecka  nauczyciel  powinien  niezwłocznie 
poinformować dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.

9. W przypadku  gdy  dziecko  nie  zostanie  odebrane  po  upływie  czasu  pracy  przedszkola, 
nauczycie zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o 
zaistniałym fakcie.

10. W sytuacji,  gdy pod wskazanymi  numerami  telefonów ( praca,dom) nie można uzyskać 
informacji  o  miejscu  pobytu  rodziców  (  opiekunów  prawnych),  nauczyciel  oczekuje  z 
dzieckiem w przedszkolu przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy 
komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) 
dziecka.

11. Prośba rodziców o nie odbieranie dziecka przez jednego z nich, musi być poświadczona 
orzeczeniem sądowym.

12. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane w godzinach ustalonych 
przez dyrektora placówki.

13. W przypadku pobytu dzieci na placu przedszkolnym, osoba odbierająca dziecko zgłasza się 
osobiście  do  nauczyciela  danej  grupy.  Od  tego  momentu  odpowiada  ona  za  jego 
bezpieczeństwo.

14. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania przez nauczyciela dziecka 
rodzicowi ( opiekunowi prawnemu).


