
PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
PRZEZ RODZICÓW W TRAKCIE ROZWODU, ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W 

SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU.

W  przypadku  rozwodu  kwestię  władzy  rodzicielskiej  oraz  sposobu  utrzymywania  kontaktów
z  dzieckiem  reguluje  orzeczenie  sądu.  Kopię  takiego  orzeczenia  rodzice  powinni  dostarczyć 
dyrektorowi  przedszkola.  Jeśli  rodzice  są  małżeństwem  i  obojgu  przysługuje  pełna  władza 
rodzicielska,  każde  z  nich  ma  prawo odbierać  dziecko z  przedszkola,  a  dyrektor  placówki  nie 
potrzebuje  oświadczenia  żadnego  z  nich  o  upoważnieniu  drugiego  do  takich  czynności.  Po 
rozwodzie  podstawą  jest  orzeczenie  rozwodowe,  w którym sąd  decyduje  o  przyznaniu  władzy 
rodzicielskiej  obojgu  lub  wyłącznie  jednemu  z  rodziców,  a  także  o  sposobie  utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem.

Jeśli  po  orzeczeniu  rozwodu władza  rodzicielska  przysługuje  nadal  obojgu rodzicom,  to  każde
z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka 
rodzice  rozstrzygają  wspólnie;  w  braku  porozumienia  między nimi  rozstrzyga  sąd  opiekuńczy. 
Oznacza to, że jeśli rodzice są zgodni w tym zakresie, to obydwoje mają prawo do odbioru dziecka
z przedszkola. Jeśli zaś rodzice nie mogą się porozumieć, decyzję co do kwestii odbioru dziecka
z placówki oświatowej podejmuje sąd, który określa w wyroku rozwodowym lub innym orzeczeniu,
w jakich terminach, które z rodziców ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Po orzeczeniu rozwodu 
i/lub ustaleniu kontaktów rodzice powinni zatem dostarczyć dyrektorowi przedszkola kopię takiego 
orzeczenia oraz pisemne oświadczenie, które z nich i w jakich terminach będzie odbierało dziecko.

Procedura:
1. Nauczyciel  wydaje  dziecko  każdemu  z  rodziców,  jeśli  ma  on  zachowane  prawa 

rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez 

rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel  postępuje zgodnie z tym postanowieniem. O 
każdej  próbie  odebrania  dziecka  przez  rodzica/opiekuna  nieuprawnionego  do  odbioru, 
nauczyciel powiadamia dyrektora i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

3. W  sytuacji,  gdy  rodzice  małoletniego  są  rozwiedzeni,  w  dokumentacji  przedszkolnej 
powinno  znaleźć  się  orzeczenie  sądu  dotyczące  zakresu  przysługującej  im  władzy 
rodzicielskiej. Decyzję o przekazaniu opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców dyrektor 
przedszkola  może  podjąć  wyłącznie  na  podstawie  dostarczonego  orzeczenia  sądu. 
W żadnym razie nie należy polegać na ustnym oświadczeniu jednego z rodziców. Jeżeli w 
wyroku orzekającym rozwód władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, nie 
oznacza  to,  że  rozstrzygnięcie  takie  nie  podlega  zmianom.  W  przypadku  zmiany 
okoliczności  sąd,  kierując  się  dobrem  dziecka,  może  zmienić  zawarte  w  wyroku 
rozwodowym  orzeczenie  o  władzy  rodzicielskiej  oraz  sposobie  jej  wykonywania. 
Każdorazowo, gdy zmieni się zakres przysługującej władzy rodzicielskiej, rodzice dziecka 
powinni złożyć aktualne orzeczenie sądu rozstrzygające tę kwestię. 

4. W  sytuacji,  kiedy  oboje  rodzice  wykonują  władzę  rodzicielską  a  mimo  to  na  terenie 
przedszkola  dochodzi  między  nimi  do  sporów  o  odbiór  dziecka,  np.  kłótnie  rodziców, 
wyrywanie sobie dziecka, itp. dyrektor/wicedyrektor powiadamia policję. 


