
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2018-19 
Dyrektora Przedszkola nr 29 w Gdyni 

z dnia 31.08.2018r. 

 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA 

PRZEZ RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA,  
WOBEC KTÓREGO ISTNIEJE PODEJRZENIE,  

ŻE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 68 ust. 1 pkt 3, art. 
102 ust. 1 pkt 6. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 2. 

• Statut przedszkola 

 
Cel: 

zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu nr 29 w Gdyni. 

Kogo dotyczy procedura: 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni,  

nauczyciele i pracownicy przedszkola. 

Opis procedury: 

1. Nauczyciel ani inny pracownik 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 lub inny pracownik przedszkola nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie 

terenu przedszkola. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia terenu przedszkola i tą 

sytuacją powoduje naruszenie spokoju i bezpieczeństwa, dyrektor lub w razie jego 

nieobecności inny pracownik przedszkola wzywa policję. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować drugiego z rodziców / prawnych opiekunów 

o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się osoby upoważnionej 

(wskazanej pisemnie). 

5. W sytuacji, gdy nie pojawi się po odbiór trzeźwy rodzic / opiekun prawny, dyrektor lub 

nauczyciel wzywa policję. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_3_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_102_u_1_p_6_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_102_u_1_p_6_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1604-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
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6. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica / prawnego opiekuna po dziecko w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu będzie się powtarzała, dyrektor pisemnie informuje 

Wydział Rodziny Sądy Rejonowego. 


