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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIE  DZIECI  

Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYNÓW PUŁKU W SIENNICY RÓŻANEJ 

 

 

1. Dziecko do punktu przedszkolnego przyprowadzają rodzice (prawni opiekunowie) lub 
upoważnione przez nich osoby pełnoletnie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich 
bezpieczeństwo w drodze do przedszkola. 

2. Odbioru dziecka z punktu przedszkolnego dokonują rodzice (prawni opiekunowie) lub 
upoważnione przez nich osoby pełnoletnie (wzór pisma znajduje się w sekretariacie 
szkoły) i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w drodze do domu. 

3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z punktu przedszkolnego w ustalonych 
wcześniej godzinach lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po 
wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą grupy. 

4. W godzinach 8.00 13.00 jest czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, natomiast od 7.00 – 8.00 i od 13.00 – 16.00 odbywa się 
odpłatna opieka nad dzieckiem w wysokości 1zł (słownie: jeden złoty) za każdą 
deklarowaną godzinę.  

5. Jeżeli niepunktualne odbieranie dzieci ma charakter nagminny, przedszkole może 
zawiadomić sąd rodzinny o niewywiązywaniu się przez rodziców z obowiązków  
nałożonych na nich przez art.95 i art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

6. Po wejściu na teren placówki rodzice lub upoważnione przez nich osoby idą do szatni, 
gdzie przygotowują dziecko, odprowadzają do sali i przekazują je pod opiekę 
nauczyciela. 

7. Upoważnienie do odbioru dziecka przez wskazane przez rodziców osoby pełnoletnie 
jest aktualne przez okres uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego lub 
jednorazowo. Na życzenia rodzica może być zmienione lub anulowane.  

8. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa zostawia się            
w punkcie przedszkolnym.  

9. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu tożsamości, wskazanego w treści 
pełnomocnictwa. 

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny 
osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 
dziecku bezpieczeństwa. 

11. Nauczyciel powiadamia bezzwłocznie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną 
do odbioru dziecka. 

12. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora, w razie jego nieobecności 
wicedyrektora szkoły, który podejmuje ewentualnie decyzję o powiadomieniu policji.  
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13. W przypadku braku możliwości kontaktu z dyrekcją nauczyciel sam podejmuje 
decyzję o powiadomieniu policji. 

14. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy punktu 
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z rodzicami 
telefonicznie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 
nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel pozostaje z dzieckiem w przedszkolu         
1 godzinę. 

15. Po upływie czasu wskazanego w pkt. 15, powiadamia się policje o niemożności 
skontaktowania się z rodzicami.  

16. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z punktu przedszkolnego                   
w godzinach pracy placówki (sytuacje losowe), rodzice lub prawni opiekunowie 
zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego 
sposobu odbioru dziecka. 

17. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, nauczyciel wymaga od rodzica    
i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się           
z nauczycielem mającym je pod opieką. 

18. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły 
pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do sprawowania opieki. 

19. Życzenia rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 
poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się 
wychowawcy. 
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Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

                                                                                             imię i nazwisko dziecka 

 

z Punktu Przedszkolnego/ Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy 

Różanej w roku szkolnym 2022/2023 upoważniam/my następujące  osoby: 

 

1 ..........................................................................................................................................................................  

 Imię i nazwisko 

2 ..........................................................................................................................................................................  

 Imię i nazwisko      

     

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

Siennica Różana, dnia ……..……………………… 

 

                                                                 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                               czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego 

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Punktu Przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego 

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

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….…………… 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję: 

 

1. Administratorem Pani (a) danych jest Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Rózanej22-304 
Siennica Różana 257, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Przemysław Kucharski e-mail: 
pkucharski@spsiennica.pl 

3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby 
odbierającej dziecko z przedszkola 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku 
szkolnego 2020/2021 a następnie trwale niszczone. 

5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru 
dziecka z przedszkola. 

6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, udzieloną w dniu ……………………. w celu 
weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z punktu przedszkolnego. Podpis osoby, 
której dane dotyczą. 

7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 
RODO. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, 

nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO. 

………….…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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