PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
NIE ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:


Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97,
poz674 ze zm.) – rozdział 2



Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji ( tekst jedn.: Dz. U. 2011 nr 287, poz. 1687 ze
zm. )



Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. 1997 nr 123, poz. 779 ze
zm. )



Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. 2004 nr 256, poz.
2572 ze zm. )



Status Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach



Ustawa z 5 marca 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn.: Dz. U. 2012,
poz. 788 )

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych
opiekunów ) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom, telefon
komórkowym ) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób
upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor
podejmuje

decyzję

o

poinformowaniu

najbliższego

komisariatu

policji

o

niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dziecka.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje
decyzję o powiadomieniu policji.

5. Rodzice ( prawni opiekunowie ) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po
upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez
nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Przedszkole ma prawo
naliczyć opłatę karną za spóźnione odebranie dziecka ( 10 zł za każdą rozpoczętą
godzinę ).
6. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
odpowiedzialni są rodzice ( prawni opiekunowie ) oraz nauczyciel.

