
                                                                                                 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/09/2018 r. 
                                                                                                      Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie 

                                                            z dnia 04 września 2018 r. 
 

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez 
rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie 
 
 
1. Żadnemu pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu przedszkola nie 

wolno wydać dziecka osobie, którą podejrzewa o spożycie alkoholu lub narkotyków. 
2. Nauczyciel/ inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zapewnienia 

dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od nietrzeźwego bądź 
znajdującego się pod wpływem środków odurzających, rodzica/ opiekuna prawnego/ 
osoby upoważnionej do odbioru. 

3. Jeżeli osoba nietrzeźwa bądź znajdująca się pod wpływem narkotyków zachowuje się 
agresywnie i stwarza zagrożenie dla pracowników przedszkola i dzieci, dyrektor 
przedszkola lub nauczyciel ma prawo wezwać policję. 

4. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub inny 
pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola. 

5. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia drugiego z rodziców/ opiekunów prawnych 
o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia 
się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej. 

6. Jeżeli po dziecko nie stawi się trzeźwy rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona, 
wówczas dyrektor lub nauczyciel wzywa policję. 

7. O przekazaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego (lub innej właściwej instytucji) 
decyduje policja. 

8. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz dyrektor sporządzają notatkę służbową. 
9. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu  

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych 
w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Ze spotkania sporządzona zostaje 
notatka służbowa. 

10. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/ opiekuna prawnego po dziecko w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu bądź narkotyków powtarza się, dyrektor przedszkola 
pisemnie informuje policję i/ lub terenowy ośrodek pomocy społecznej i/ lub wydział 
rodzinnego sądu rejonowego. 

11. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego rodzica 
/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji rodzinnej dziecka    
i w razie potrzeby informowania pedagoga/ psychologa przedszkolnego oraz dyrektora     
w celu podjęcia decyzji o kolejnych krokach. 

 
Z niniejszą procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice                 
z poszczególnych grup wiekowych . 
 


