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PRO CEDURA PRZYPRO\VADZANIA I O DB I E RANIA DZLF'CI Z PF(ZF.DSZ KOLA
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 1
I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Dzieci są plzyp{owadżane do przeclszkclla i odbietanc z, ptzeclsz,1<<ia pt7,c7.
rodz,ic<'lw f oPiekunólł, ptarr,,nych. Są odpovu,ie dzialni za ich l>ezpleczenst\v() \v clroclzc clcl
2.
3.

4.
5.
6.

i.
B.
9.

przcdszkola t

ptzedszkola do dclmu.
Rodzice rlsrlbiście porr,ierzajĄ clziecko naucz\.ciclclrr.i lull osol)ic pcłnrące j d),r.l,
w szatni. W przcciwnl-m rl,,r-padku żaden ptacorvrik przedszliola nic mclżc pclnclsić
o dp owie dzialno ści za b ezp tc czeńs tr,vo i z dr<lrvie dzie cka.
Wgoclzinachod 7:00 do B:00 ll.,dzice /opickunowieprarvniptzrprolvaclzajądziecl<clclcl
sali zbiorczej. Dzieci sukcesyr,vnic tozch<>dzą się c]cl sr.voich sal pod tlpiclią
nauczr-cieli. C)d godz. 8:00 czvnne są już wsżvstkie odclziałr,. ()d tcJ g<l.]zini
rtldzice przyprolvaclzająóziect do sali clarrcj grupv.
Nauczvcicl przyjmując1, dziecko pod opiekę ocl trldzicórv zobcirviązan\. jest zrr,rócić uwżLg!
na wnOSZ()Lę Przez dzicck<l zabalł.ki i przcdmic)t\- - cz\r są one bczpiccznc i lric
s t,ur,.arz aj Ą z agt o z cnia.
lŁcldzice/opiekunorvie prarvni z<>bow-tązani są ptzvptorvadzać do ptzcclszlitlla clzicci
zdrorvc i czl.ste.
I)zrecka ch<lrego nie nalcży przvprorvadzać do przcdszkola. Dziccl np. zal<atarztlnc.
Ptzeziębiclne, kaszlącc nie mogł ptzebyrvać rv grupie z dziecni zdl<lrv\ tlli. Nauczt cicj
ma Pfaw() PoPtosiĆ u:,clzica () dostatczenic zaŚ,,viadczenia iekarsl<icgrl () bl,akr_l
prz e cirł,w s k azań do u cz ę3 z cz anta dztccka clo p rz c ds zkola.
Roclzicc -^ią obilrviązek zgłaszania rvszelkich clcllegLirvości clziccl<a i udzielarria
rwczerPująclch informac)t na ten temat. Alergic pclkarmolvc, rr-zicrr-rte rralczl, zgłasz,ać
rvv ł ącznie pis cmnie, dołącza1 ąc zaślvla dcz, cnie lekars kie.
l)o każdej nicobecności dziecka sporvodorvarrej chor<lbą zdi<aźnąrctclzice zobclrv_iązani są
do Przedłożelia zaświadczenia lekatskregcl poru,icrdzajłcegc,, możlirł.<lśćpo\\.1,()tLl ci(}
przeclszkola.
W PrzvPadku dziecka z niepełnospraw-nclścią- dopuszcza się asvstę t<>clzic.af plt\\:llcgo
opiekuna rv dcltarciu dziecka do salr.
z,

II. Odbieranie dziecka z ptzedszkola

1. Dzicci mogą bvć Przvptilrvadzane i odbicrane ptzez l7777c tls<lllt, c1<lrt;słcuptlrt,ltzt,liilttc
na PlŚmie Przę.z tr>clztcow f <lpiekunórv prarvnl,ch, zclcllnc clrl p<lclcjmclrr-arria

czlnno(ci Prarvnl'clr. Liporr.ażnicnie pozostaje rv dokumentacii przcdszk<lla. \Iclżc <lnrl
zostaĆ rv kaźdcj chrvili ocllr,<>łanc lub zmicnione. \Wzór trporr,ażtlicnia cl<l cldllirlru
dziccka z ptzedszkola stanolvi zŃ. nt 1do rrirucjszej proccdun,.
2, 1{oclzice/opiekun<lwic prarvni ponoszą <ldporvicdzialność plźrwną za llezpteczcństrvtl

3.

dziecka odcbraneg<

>

z ptz,edszk<>la prz,cz, upoważnio ną

pr7,e7,

nich tlsobę.

|cśJrdziecko będzie się opietało, płakałtllub z innvch ptzyc2l,n rric będzic chciałcl
rvvjŚĆ z ptzedszkola z osobą uporł,azni<lną prlęz r<ldzicórr,,, dzieckrl naclal ptlzostallic
pod opiekąnauczvciela, a dyrekttlt iub (rł, przvpadku 1cgo nieclbccrrości) nauczr.cicl

1. |cżeli dziecko ma br,ć odebranc po raz picrrvsz). w toku szkolnvm przcz

clsobę

uporvażnionąprzez rodzicćlw, to ro<lzic informuje o tl-ro fakcie przcdszkolc (cls<_,1liścic
lub telefonicznie). Wvdanie dz,tccka osobic uporvażnione) przez rcldzictirv nnstąpl llo
rvczeŚniejszl,m okazantLl przcz taką osobę dorł,<>du osobistego - nauczt cic,l zob<luriązanr,
jcst do rvylcgiq.mowania tej osobv.

5. §(/ przyPadku telefonicznej ptośbr, u:,dzica, upolvaznienia słolvnego, nauczvciel
zt-lbowiątany jest rĘ,konaĆ telefon sprarvdzaiąc,v do rodzica tdentl,fikującv gcl
i potu,ierdzić rvczcśniejszą informac ję.
6. ()dbierać dzicci z, puedszkola mclgą lvl.łączrrie osclb1. pełtrolctrrie, jc<lnak na specjallrc:
życzetlie rodz,icolvf p arvnych tlpiekunórv po rvr,pcłnieniu pfzez rrich, tlśw"iadczcnia
<l rvzięcitr na siebic całkrlwitej odporvieclzialności, mrlzliwc jest porvietzenic dziecka osobicl
nicpełnoletnic1 - zŃ. nt 2 clo niniejszcj procedu4.
7. Odbitir dziecka następuje rv danej gtupie, a od godz. zamknięcia clddziału - z gtup\l z ktcirą
clziecko jest łączone.
B. W PtzvPadku dziecka z niepełnosprarł,n<lścią- d<lpuszcza się ast.stę rcldzical pf1l\\.1lL.q{,
opiektrrra lv d<ltarciu dziecka drl szatnr.
(). Nauczlciel powinicn u,redzicć ktcl <ldbicra clziecko z przedszkola._|cślr<lsobapełrrizlca
drrżur r,v szatni nle K)zpotnaje osoby, któta przl-s zła po dziecktl, wz\\\ra naucz\,cicla lv celu
ideno, fi kac ii z up c>w ażnicnicm p rz ekaz, anv m p tz c z ro dzic <irv.
1(). ()soba odbicraiąca dzicckcl jest zob<lrłrą7,ana clo jak nalszvbszego opuszczcnia tcrclru
Przedszkola (szatnl lub ogrodu ptzcdszk<llncgo). Na tctenie ptzedszl<clla i ogtocltl

Przedszkolnego w godzinach od 7:00 - 17:00 mogą przcbrrvać dzrcci aktua]rlic
Przcbr,-rvajĄce rv przedszkolu pod opicką naucz\,cieii, C)debranc dziccr przez rodzrcćlrv
(osobv uporvażnione) tracą takic prarvtl.

11.

Ptzedszkole moze odmówić wvdania dziecka w ptzl,paciku, gcl,l'- stan rlsołliodbietającej dziccko rvskazuje na spozr.cie alkoholu,bądź irrnych środkóry odutzająct.cl-r
czy zaclrorvanie agresvwnc. \X/ takim przvpaclku persorrel przcciszl<clia ma clbtlrviązck
zattzymaĆ dziecko rv przcclszkolu do czasu rvl,jaśnieniaspfawv. W takiclr ol<<llicznościaclr
natłczyciel zobcllviązany jcst skclrrtalrtou.ać się z dnrgim roclziccm lub <-ls<llli1
uPclrvaŹnioflą Ptzez rodzicĆlr.v. O zaistniałvm fakcic pcxvinien zclstać poinfrlrtnclu,anl

dvrektor przeclszkola, a w tazię konieczntlści także policia.
12. Ż,yczcnie tcldzicórv dotvczące nic odbierania clziecka ptzez
1eclnego
bvć poświadczone przez (tz,cczenie sądor.vc.

z

r<lclzicćlr.,, rnusr

III. PostęPo\Manie w sytuacii nieodebrania dziecka z ptzedszkola lub zgloszenia się po
dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

1. Dzieci muszą być odbietane z przcdszkola najpóźńel do godzinr, 17:15.
2. W PrzvPadku braku możlirvrlściodbioru dziccka z pr:zedszkola §v goclzilrach
Pracv Przeclszkola-svtuacjc 1osowe) rclclzice lub opickunowic zobclrviązani są c]r_l
Poinfotmorval7ta o zaistniałej svtuacji oraz c1<> uzgcldnienia inrregcl sptlscibu odbiorrl
dziccka.

3. §(/ razie v,nczcrpania

stkich możlilvościodbi<lru dziecka l)v,c7 rrlclzicrirr..
Prarvnvch opiekunórv 1ub osób trpr;rvaźnionrch piscmnie nauczyciel ma clbolr-iązci<
pou,iadomiĆ o zatstliałej sytuacji ciyrektclra przeclszkola otaz s]<clntaktorvać się
r.vszt

z l{clmisadatem Policji.

1. 7, ptzebicgu zaistniałej svtuacji nauczt ciel spc>tząclza prot<lk<ił zclarzenta pcldpisalltptzez śrviac]ków, którv zostaje prz,ekazanv clcl rviacl<lmości clr,,rcktora, l{ach
Pedagogicznej i Raclv Rodzicór.v,
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oS§rIADCZENIE
do odbioru dziecka
imię i nazwisko dziecka

z Ptzedszkola nt

1,

w §7atszawie, ptży ul. Grzybowslłe) 12/14 A w roku szkolrrym

upoważniam/my następujĄce

osoby:

imię i nezwiskrl

2.
irnię i nazwisko

imię r nazrr.rsk<l

imię i nazrł,isko

Każda z osób upoważnionych podała swoie dane dobrowolnie i wr..raziła zgodę fia ptżetwarłafiie
danych osobowych fia zŃącżonylr. z^łączt|iku nr 1 do ninieiszego oświadczenia.
\\'atszalva. dnizr

czl,telnr podpis matki/tlpiekufla pfżrwncgo

czl tclnr, poclpis

ilica,,/ cłpick ulra pf ż1\\l11cp,o

.ł4r"# .fu:

yt}Ł9_:asł.*.Ni!*!] ry
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ZŃącznik nr

li i

1

do oświadczenia do odbioru dziecka z ptzedszkola

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dzrecka z przcdszkola:
Seda i numel dowodu osobistego:

Nt
\W

tel.:

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

I2.
3.
4.
5.

(l.

7.
t].

,,\clministatofem t)ani(a) dani,,ch jest Przcclszkole nr 1 w §y'arszarvie przl,ul. (irz,,,borvskici
C/M,\, którc ptzęt\\-arza Pani(a) dane zgocinic z art.6 ust. 1 lit, A I{ODO,

InsPektorem Ochr<>ny l)anych ()sob<lrvl,ch jest

IODO

ac]rcs

c_nlail:

iod@edu. um.walsza\\:a.pl
Pani(a) dane clsobc)we pfzctwatzat7e będą q-lkci rv cclu rł,cqlfift26ji tożsamclści/iclerrtrf,kacji
clso-bt- odbierającej dziecko z prz,cdszkc ;la,
l)ane clsobtlrvc będą przęt.r"vatz^nc i przcchclw\i§,ane r.vvłącznie rv formie papierolr-cj, przcz
p

1

rlkrcs toku szkc-ilnego
. . . . ., a następnie trr.vale niszczone,
Ptzl-sługuje Pani(u) pfawo dcl cofirięcia zgtldv na p{zet§atzanię c]anr,clr ry clt;ryolnlnl
momencic. ()ofnięcic zgodv nie będzic mrało rvpłrłvuna zgodn<lśćz plawcnr
Przet\YaIzania, którcg<l dokonano na podstau,ie zgodv przed jej cofnięciem. Cofiięcie
zgod1' bęclzic skutkowało btakicm mozliu-ości odbioru dziecka z przedszk<>la,
Cofnięcic zgodv może mrcć następującĄ f<lrmę: (]ofam zgtlclę na pfzetwarz^l1lc cianl-ch
osoborvvch Przez Przedszk<lle nt 1 w Watszawie, udzicloną rv clnirr
ry cclu
weĄlfikacii tożsamości/idenn-fikacji osob1, odbicrającej dzieckrl z przcclszli<l1a.
Pclclpis osob,v, której dane clotvczą,
Ptzvsługuje Pani(u) Plawo do żądanie clclstępu d<l danych osclborł.\,ch clotrlcząci-ch Parrilli)
osOb._v, ich sProstorvania, usunięcia lub clgraniczenia pl:zetwalizanl;l or11z ryn,ie sicnirr
sprzeciw-u,

I{az,da os<lba, którc1 clanc dotvczą
rv zgodności z, art.77 I{ODO.

177a

plaw() u,nieśćskargĘ: do <lrganu naclz<ltczcg<l

Wvtazam zgodę na Przetwatzanie moich clanr,ch clsob<xvvch Qrazrvisko, inrię, seria i nr ctr<lr.",tlcitl
osobistego, telcf<ln) lv tn,bie aft. 6 ust. 1 lit, ,\ k<>zporządz.cnia I)arlamerrtu Europcjsliicgtl
i Radi' (L)ts) 2016/(179 z clnla 27 ]<rvietnia 2016 r. rł, sprarvie ochrony osób fizl-cznvch rr. zr.-rązi.,,
7, PrŁeśvarz,antęm danr,'ch osoborłr,ch i rv sprarvic srvobodncgo przepłr.rr,,u takicir clant-ch
Oraz uch1'|ęniu dr.-rekF,T łry 95 /46 lWE (clgólne rozp<>rządzente o ochrorrie clanr:clr)
Dz. U. UF]. l.. 2016.119.1 z dnia'ł maia2016 r., zwane{Io dalei RODO.

data i cz1.1ę]ny podpis osoll\, lr,f,rażającci zgodę
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(łliejsnuo.;'ć. data)
(dane

radju/

rod{cóul)

(danł friedąko/a)

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

Niniejszlm

(ułzig i

upo\ł-ażniam
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ilr*r^,i:k:::r,uu,.;ui,*"i:
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lttłą,wi.rko o,,illĄ,

;j';',.KJ;j",T.,,:"";:;':

jcdnotazowo,
na czas nieokreślony,
na okres

od

.. do

.

JeclnoczeŚnie oświadczal:;')zę ponoszę pełnąodpowiedzialnośćpfawną zabezpteczeństwo mojego
óziecka od momentu jego odbiotu z przedszkola ptzez upoważnioną osobę.
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