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Regulamin przyprowadzania i odbierania uczniów 

1. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły oraz 

odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do, i ze szkoły. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko do holu głównego szkoły i odbierają z niego 

dziecko po zakończonych lekcjach.   

3. Uczniowie klas 0 mogą być odprowadzani przez rodziców do szatni, a przez pierwsze dwa 

tygodnie września, również tylko do segmentu A pod sale lekcyjne.  Po okresie adaptacyjnym 

dziecko wchodzi samodzielnie do segmentu A. 

4. Uczniowie klas pierwszych mogą być odprowadzani przez rodziców do szatni przez pierwsze 

dwa tygodnie września, po tym okresie rodzice rozstają się z dziećmi na holu szkoły. 

5. Rodzice uczniów 0-8 (za wyjątkiem przypadku w ust. 3, 4 i 6) nie mogą swobodnie poruszać 

się po szkole wraz z uczniami. 

6. W uzasadnionych przypadkach rodzic, chcący porozmawiać z danym nauczycielem ma 

obowiązek wpisać się w księgę wejść (portiernia) podając imię i nazwisko osoby, z którą chce 

porozmawiać oraz  cel wizyty. Po jej zakończeniu - wypisuje się z księgi. Każdorazowe wejście 

na teren szkoły (poza jej hol główny) musi być zgłoszone w portierni oraz udokumentowane 

w księdze wejść. Rodzic otrzymuje plakietkę: gość. 

7. Uczniowie oddziałów 4-8  przebywają w holu szkoły (parter) do godziny 7.15, następnie 

rozchodzą się pod sale lekcyjne.  Od godziny 7.15 nauczyciele zapewniają dzieciom 

i młodzieży bezpieczeństwo pełniąc dyżury na korytarzach oraz klatkach schodowych.  

8. Uczniowie klas 1 – 3 mogą samodzielnie opuścić teren szkoły po skończonych zajęciach, jeśli 

ukończyli 7 rok życia oraz posiadają odpowiednie oświadczenie od rodziców (Załącznik nr 1). 

Oświadczenie wypisują rodzice/opiekunowie w dwóch egzemplarzach, z czego jeden zostaje 

wklejony do tzw. dzienniczka ucznia, a drugi zostaje w teczce wychowawcy. 

9. Uczniowie samodzielnie opuszczający szkołę, są zobowiązaniu do przedstawienia stosownego 

oświadczenia od rodziców -  nauczycielowi/wychowawcy świetlicy, a także osobie dyżurującej 

w portierni szkoły. 

10. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6.30-17.30. 

11. Uczniowie klas 1–3 rozpoczynający zajęcia o godz. 7.30 gromadzą się w świetlicy szkolnej 

w segmencie A (parter), w godzinach 6.30 – 7.15. O godzinie 7.15 uczniowie wraz 

z wyznaczonym nauczycielem udają się na I piętro i ustawiają przy swoich salach lekcyjnych. 

12. Uczniowie 1-3, którzy nie rozpoczynają lekcji o godz. 7.30 pozostają nadal w świetlicy porannej 

na I piętrze.  

13. Uczniowie klas 1-3 przychodzący po godz. 7.15 wchodzą samodzielnie na I piętro klatką A. Od 

godziny 7.15 nauczyciele zapewniają dzieciom bezpieczeństwo pełniąc dyżury. 

14. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej odbierane są z holu głównego szkoły, po 

wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru w portierni. Nauczyciel bądź inny upoważniony do 

tego celu pracownik szkoły legitymuje osobę mającą odebrać dziecko, weryfikuje jej dane 

osobowe oraz łączy się poprzez interkom z nauczycielem mającym dyżur w określonej 

świetlicy, celem wywołania dziecka. 

15. W przypadku awarii interkomu rodzic może wejść pod salę lekcyjną i odebrać dziecko 

osobiście, a pracownicy obsługi weryfikują tożsamość odbierającego. Nauczyciel świetlicy 

zachowuje czujność, upewniając się, że dziecko trafia do właściwej osoby upoważnionej do 

odbioru. 

16. Uczniowie z klas 1-3, którzy są odbierani zaraz po lekcjach przez rodziców po telefonicznej 

informacji z portierni, schodzą samodzielnie klatką A, do holu szkoły na parterze. 

17. W sytuacji, gdy dziecko przebywa na zajęciach dodatkowych i w czasie ich trwania osoba 

uprawniona chce je odebrać, jest ona zobowiązania do poinformowania pracownika obsługi/ 

wychowawcę o swoim dalszym postępowaniu: oczekiwaniu na dziecko w holu głównym szkoły 

bądź ponownym przybyciu do szkoły i powtórnym wywołaniu dziecka ze świetlicy. 

18. W sytuacji, gdy grupa świetlicowa przebywa na boisku/placu zabaw, bądź w innym miejscu, 

które uniemożliwia wywołanie dziecka przez pracownika będącego w portierni - osoba 
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upoważniona jest zobowiązana do bezpośredniego zgłoszenia się u wychowawcy świetlicy 

w celu odbioru dziecka oraz przekazania informacji - klasa, imię i nazwisko dziecka, które 

odbiera oraz swoje imię i nazwisko. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do weryfikacji 

danych osoby odbierającej dziecko. 

19. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów. 

20. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za odbieranie dziecka 

rodzice/opiekunowie osobiście składają do sekretariatu szkoły na początku każdego roku 

szkolnego (Załącznik nr 2). 

21. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

22. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawne wypisanie danych 

osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

23. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły może być rodzic dziecka, który z mocy prawa 

sprawuje nad nim opiekę lub osoba upoważniona przez rodziców z uwzględnieniem art. 43 

ustawy z 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym. 

24. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać 

go w celu potwierdzenia tożsamości. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel bądź 

inny upoważniony do tego celu pracownik szkoły ma obowiązek skontaktować się z rodzicami 

dziecka. 

25. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. 

jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, jest silnie wzburzona, zachowuje się 

agresywnie). Personel szkolny ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia 

sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego lub 

upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wezwać policję. 

26. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców powinno być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

27. Obowiązkiem nauczycieli/personelu  jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez 

osobę wskazaną w oświadczeniu. 

28. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nieujęte w oświadczeniu-po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu ( Librus, dzienniczek ucznia) wychowawcy przez 

rodzica. Osoba odbierająca zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podając 

numer dowodu osobistego  oraz podpisując się czytelnie. 

29. Rodzice/opiekunowie mogą w każdej chwili zwiększyć liczbę osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze szkoły. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest aktualizacja oświadczenia 

znajdującego się sekretariacie oraz powiadomienie wychowawcy i wychowawcy świetlicy. 

30. W sytuacjach, gdy rodzic dowozi jakąś rzecz dziecku  - zgłasza ten fakt w portierni. Jeśli sprawa 

dotyczy dziecka z klas 0-3 - dziecko zostanie wezwane telefonicznie do zejścia i odebrania 

przedmiotu. Uczniom z klas 4-8 przedmiot zostanie dostarczony przez pracownika obsługi. 

31. Postępowanie w razie nieodebrania dziecka: 

1) Jeśli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy szkolnej do godz. 17.30, nauczyciel 

stara się skontaktować z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

2) W sytuacji, gdy nie można skontaktować się z opiekunami, nauczyciel powiadamia 

Dyrektora szkoły, który podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań (np. zgłoszenie 

na policję). 

32. W przypadku ogłoszenia stanów zagrożenia zasady mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

Aktualizacja, 1 września 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojej córki/mojego syna                      

…………………………………………………………………………………………………..

uczennicy/ucznia oddziału ………..…ze szkoły po zakończonych lekcjach lub zajęciach 

pozalekcyjnych w roku szkolnym ………………… od dnia ……………….. . Jednocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu.Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 

r. poz. 2082)- art. 92, art. 95 § 3, art. 96 § 1. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 

2012 r. poz. 1137) - art. 43. 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………… 

……………………………….                                              …………………………………. 

              data       ………………………………….                                                                                                                             

podpisy rodziców –           

opiekunów prawnych 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojej córki/mojego syna                      

…………………………………………………………………………………………………..

uczennicy/ucznia oddziału ………..… ze szkoły po zakończonych lekcjach lub zajęciach 

pozalekcyjnych w roku szkolnym …………………. od dnia …………….. . Jednocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu.Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 

r. poz. 2082)- art. 92, art. 95 § 3, art. 96 § 1. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 

2012 r. poz. 1137) - art. 43. 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………… 

……………………………….                                              …………………………………. 

              data       ………………………………….                                                                                                                             
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podpisy rodziców –           

opiekunów prawnych 

 

Załącznik nr 2  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PLEWISKACH 

 

Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka 

Nr i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka 

 

Matka: 

 

 

Ojciec: 

 

 

Inne osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych: 

……………………………………………………………… 
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……………………………………………………………… 


