
Procedura zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa 

 w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 

 

 

Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

2. Szkoła przyjmuje dzieci zapisane do świetlicy szkolnej od godziny 6:45, nad 

pozostałymi uczniami, rozpoczynającymi zajęcia od godziny 7.45, szkoła sprawuje 

opiekę od godziny 7:30. 

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach 

(uzależnionych od pracy świetlicy i szkoły w systemie dwuzmianowym). 

4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania 

ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania ze 

szkoły. 

 

Odbiór dzieci ze szkoły: 

1. Rodzic ucznia, który nie ukończył 7-go roku życia, składa oświadczenie                                                    

u wychowawcy, w którym podaje, kto będzie odbierał dziecko ze szkoły. Może to być 

osoba dorosła lub rodzeństwo w wieku co najmniej 10 lat. 

2. Wychowawca przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce 

wychowawcy do końca roku szkolnego.  

3. Po zajęciach nauczyciel przekazuje opiekę nad dziećmi wychowawcy świetlicy lub 

odprowadza je do szatni. 

4. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko na parterze i stamtąd je odbiera. Dzieci 

uczęszczające na świetlicę odbierane są bezpośrednio ze świetlicy. 

5. W sytuacji, gdy po skończonych lekcjach uczeń korzysta z opieki w świetlicy szkolnej, 

rodzic zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, w której podaje 

informację, kto będzie odbierał dziecko lub o której godzinie dziecko może wracać 

samodzielnie do domu zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. 

6. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci – 

zgodnie z czasem pracy świetlicy i planem lekcji. 

7. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających. 

8. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia 

szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub 

osobę pełniącą dyżur, aby podjęła działania dotyczące wezwania odpowiednich służb. 



9. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu. 

10. Gdy rodzic/opiekun chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły                             

w czasie zajęć edukacyjnych, dokonuje tego osobiście lub upoważnia pisemnie inną 

osobę dorosłą. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać 

dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku  lekcyjnym. 

11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też 

niepełnoletnią. 

12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 10 września 2015 r. 

Znowelizowano 26 września 2017 r. 


