Procedury odbioru dzieci ze szkoły
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art.95 ustawy z dn.25.02.1964- Kodeks rodzinny
i opiekuńczy: Dz. U. z 2015r. poz. 2082 ze zm. -rodzice w ramach władzy rodzicielskiej mają
prawo i obowiązek pieczy nad dzieckiem a więc także odbierania go ze szkoły.
I. Odbiór dzieci ze szkoły:
1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną
deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez rodziców
(prawnych opiekunów).
3. W przypadku złego samopoczucia dziecka niezależnie od wieku lub innych okoliczności
pielęgniarka (a kiedy jej nie ma wychowawca/nauczyciel lub sekretarka szkolna), informuje
telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście,
wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka
okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w
sekretariacie szkoły.
4. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku
szkolnego.
5. Wychowawca klasy I– III zamieszcza nazwiska dzieci posiadających pozwolenie na
samodzielny powrót w dzienniku lekcyjnym, w rubryce „Notatki".
6.Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić szkoły na podstawie rozmowy telefonicznej z
rodzicami/opiekunami. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może, po uprzednim

kontakcie telefonicznym z rodzicem, pozwolić na odebranie dziecka przez wskazaną osobę ,
potwierdzone SMS, z numeru telefonu z podanej przez rodzica listy Osoba musi napisać
oświadczenie o odbiorze dziecka i czytelnie się podpisać.
7.Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów musi być
poświadczony orzeczeniem sądowym. (Art.97 Kodeksu rodzinno opiekuńczego )
8. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie przejmują za nie odpowiedzialność, nawet jeśli
przebywają na terenie szkoły.
9.Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy przez rodziców lub osoby dorosłe
upoważnione na piśmie ale także (zgodnie z art. 43 ustawy z 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu
drogowym Dz. U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) dziecko do lat 7 może skorzystać z drogi pod
opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat jednak jej odbiór każdorazowo musi podlegać
ocenie pod kątem dojrzałości danej osoby i zapewnienia przez nią bezpieczeństwa młodszemu
rodzeństwu.
Także jednorazowy odbiór przez osobę trzecią, inną niż upoważnione musi być pisemnie
potwierdzony przez rodzica z datą, nazwiskiem osoby i numerem dowodu osobistego i
numerem telefonu kontaktowego.
10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez
upoważnioną przez nich osobę.
11. Jeżeli osoba upoważniona do odbioru dziecka jest nieznana nauczycielowi powinna
okazać dowód tożsamości.

12. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/ opiekun/osoba upoważniona zgłosiła się po dziecko
w stanie nietrzeźwości, należy poprosić osobę o opuszczenie szkoły i skontaktować się
z drugim rodzicem. Jeżeli ten nie odbiera telefonu i nie ma sposobu nawiązania z nim
kontaktu i nie ma możliwości dotarcia do osoby upoważnionej, w ostateczności należy
zawiadomić dyrektora szkoły a ten policję, która przejmuje opiekę nad dzieckiem.
W przypadku, gdy taka sytuacja powtarza się, , dyrektor powiadamia sąd, wydział rodzinny i
ośrodek pomocy społecznej.
13. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać dziecka do domu.
14.Zwolnienie ucznia w trakcie zajęć szkolnych możliwe jest tylko na podstawie osobistej
rozmowy z rodzicem potwierdzonej jego podpisem, poprzez zamieszczenie informacji na
dzienniku elektronicznym z konta rodzica lub SMS z jego telefonu.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły zostali zapoznani wszyscy
pracownicy szkoły w dniu 31.08 2017r. rodzice - w dniu 12 września 2017 r.Potwierdzenie
stanowią podpisy pracowników pod procedurą .
2. Procedura obowiązuje od dnia 04.09.2017 r. Została zatwierdzona przez Radę
Pedagogiczną w dniu 31.08.2017 r.

Wzór 1

Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważniam ......................................................................... legitymującą/ego się
imię i nazwisko osoby upoważnionej

dowodem tożsamości ......................................................... do odbioru mojego
dziecka .............................................................. w okresie ...............................
imię i nazwisko dziecka

Data ...............................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Wzór 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko (imię i
nazwisko dziecka) ………………………….......... świetlicy szkolnej /szkoły w dniu
……………..
Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego
powrotu do domu.
……………………………………………. (czytelny podpis rodzica)

Zapoznałam się z procedurą odbioru dziecka ze szkoły

