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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2017 
Dyrektora Przedszkola Nr 8                              
„Zielony Zakątek”  w Skierniewicach                             
z dnia 02.10.2017 r. 

 

 

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka                                      
przez rodzica/prawnego opiekuna, wobec którego istnieje podejrzenie,                             

że może znajdować się pod wpływem alkoholu                                                                    
w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach. 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189) 

Cel procedury: zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu                

Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach 

Zakres procedury: Procedura opisuje działania, jakie powinien podjąć nauczyciel w 

przypadku podejrzenia, że osoba usiłująca odebrać dziecko jest pod wpływem alkoholu 

Osoby podlegające procedurze: pracownicy przedszkola, rodzice, osoby upoważnione do 

odbioru dziecka 

Opis procedury: 

1. Nauczyciel przedszkola nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie, wobec której 

istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. 

2. O fakcie zgłoszenia się po dziecko rodzica/ prawnego opiekuna, wobec którego istnieje 

podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, należy bezzwłocznie 

powiadomić dyrektora przedszkola. 

3. Nauczyciel nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu przedszkola. Jeżeli osoba 

nietrzeźwa odmawia opuszczenia terenu przedszkola i ta sytuacja powoduje naruszenie 

spokoju i bezpieczeństwa, dyrektor lub w razie jego nieobecności inny pracownik 

przedszkola wzywa policję. 
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4. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować drugiego z rodziców o zaistniałej sytuacji i 

konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby upoważnionej 

(wskazanej pisemnie). 

5. W sytuacji, gdy nie pojawi po odbiór trzeźwy rodzic lub inna osoba upoważniona, 

dyrektor lub nauczyciel wzywa policję. 

6. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/prawnego opiekuna po dziecko w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu będzie się powtarzała, dyrektor pisemnie informuje Wydział 

Rodzinny Sądu Rejonowego. 

 

 

Procedura obowiązuje z dniem ogłoszenia 

Traci moc procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica, wobec 

którego istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu z dnia 

23.04.2012 r.   

 

 

 

        …………………………………………………… 

Podpis dyrektora  

 


