
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU  

UCZNIÓW KLAS I – III  ZE SZKOŁY 

 

Podstawa prawna: 

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 

10, poz.96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66 poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)  

- ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908 z późn. zm.) 

 

 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrad od rodziców 

/prawnych opiekunów/ pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeostwa dziecku w 

drodze do i ze szkoły.  

2. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy.  

3. Uczniowie klas I – III samodzielnie przychodzący do szkoły i wracający po zajęciach do 

domu muszą posiadad pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów/ złożoną u 

wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o tym fakcie innych nauczycieli. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie/ mogą pisemnie upoważnid do odbioru swojego dziecka 

wybrane przez siebie osoby dorosłe, a także jego niepełnoletnie rodzeostwo.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie/ ponoszą pełną odpowiedzialnośd prawną za 

bezpieczeostwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich 

osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.  

6. Jeśli osoba upoważniona jest nieznana nauczycielowi, powinna w momencie odbioru 

dziecka posiadad  przy sobie dowód tożsamości. W każdej sytuacji budzącej 

wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktowad się z rodzicami/prawnymi 

opiekunami/ dziecka.   

7. Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych/ 

musi byd poświadczony przez stosowne orzeczenie sądowe. 

8. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni/ przejmują za nie całkowitą 

odpowiedzialnośd, nawet jeśli przebywają na terenie szkoły. 

9. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może byd pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że rodzic/opiekun prawny/ zgłosił 

się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwośd, należy:  

a) wezwad do szkoły drugiego rodzica/opiekuna prawnego/ dziecka lub wyznaczoną 

przez niego osobę, upoważnioną do odebrania dziecka,  

b) jeżeli wezwanie to jest niemożliwe, należy zawiadomid o tym fakcie dyrektora 

szkoły,  

c) dyrektor szkoły podejmuje dalsze decyzje w tej sprawie, zgodnie z obowiązującą 

procedurą.  



10. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzad osobiście ucznia do 

domu.  

11. Uczeo samodzielnie przychodzący do szkoły i samodzielnie wracający po zajęciach do 

domu może byd zwolniony z zajęd i opuścid teren szkoły na podstawie pisemnego 

zwolnienia lub informacji na ten temat przesłanej do wychowawcy przez 

rodzica/prawnego opiekuna/ poprzez  dziennik elektroniczny.  

12. Uczeo, który podczas drogi do i ze szkoły pozostaje pod opieką rodziców/prawnych 

opiekunów/ lub innych osób do tego upoważnionych,  nie może byd zwolniony z zajęd 

ani opuścid samodzielnie terenu szkoły.  

13. Jeśli rodzic/prawny opiekun/ lub osoba pisemnie do tego upoważniona zwalnia w 

uzasadnionych przypadkach  w czasie trwania zajęd edukacyjnych dziecko, które nie 

może samodzielnie opuszczad terenu szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy bądź 

nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie i osobiście odbiera ucznia z zajęd.  

14. W przypadku złego samopoczucia dziecka czy innych okoliczności, wychowawca lub 

nauczyciel uczący w klasie informują telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna/ o 

zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może odebrad dziecka, wskazuje osobę, 

która zgłosi się po niego. Jeśli wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego/ osoba nie 

jest znana nauczycielowi, przy odbiorze dziecka okazuje dowód tożsamości. 

15. Rodzice/prawni opiekunowie/ są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka po 

zajęciach szkolnych. W razie ich spóźnienia, dziecko będzie przebywad w świetlicy lub 

bibliotece. 

16. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka zgodnie z niniejszą procedurą 

rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o 

zaistniałej sytuacji losowej oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 

17. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez 

rodziców/prawnych opiekunów/ lub osoby do tego pisemnie upoważnionej 

nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.  

18. Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z obowiązującą procedurą.  

 

 
Opracował zespół nauczycieli klas I – III SP 

Dnia 31.01.2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niegowonice , dnia…………….…………………..  

 

 

................................................................................  

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)  

 

................................................................................  

adres  

 

................................................................................  

telefon kontaktowy  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................ 

uczeo/uczennica klasy ………………. nie będzie wracad po zakooczonych zajęciach do domu 

samodzielnie. Dziecko będzie zawsze przyprowadzane i odbierane ze szkoły po lekcjach przez 

rodziców (prawnych opiekunów) bądź przez osoby do tego upoważnione:  

 

 

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

Imię i nazwisko – pesel – numer telefonu 

 

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

Imię i nazwisko – pesel – numer telefonu 

 

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

Imię i nazwisko – pesel – numer telefonu 

 

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

Imię i nazwisko – pesel – numer telefonu 

 

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

Imię i nazwisko – pesel – numer telefonu 

 

Deklaruję punktualny odbiór dziecka po zakooczonych zajęciach, zgodnie z obowiązującym 

planem lekcji oraz zapewnienie bezpieczeostwa mojemu dziecku w drodze do i ze szkoły.  

 

 

 

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

czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 



Niegowonice , dnia…………….…………………………… 

 ................................................................................  

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 ................................................................................  

Adres 

 

 ................................................................................  

telefon kontaktowy  

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................ 

uczeo/uczennica klasy …………………  będzie samodzielnie przychodzid do szkoły i samodzielnie 

wracad po zakooczonych zajęciach do domu.  

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialnośd za 

bezpieczeostwo mojego dziecka podczas jego samodzielnej drogi do szkoły i samodzielnego 

powrotu ze szkoły po lekcjach zakooczonych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęd.  

 

…….................................................................  
czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 

 

Niegowonice , dnia…………….…………………………… 

 ................................................................................  

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 ................................................................................  

Adres 

 

 ................................................................................  

telefon kontaktowy  

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................ 

uczeo/uczennica klasy …………………  będzie samodzielnie przychodzid do szkoły i samodzielnie 

wracad po zakooczonych zajęciach do domu.  

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialnośd za 

bezpieczeostwo mojego dziecka podczas jego samodzielnej drogi do szkoły i samodzielnego 

powrotu ze szkoły po lekcjach zakooczonych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęd. 

 

…….................................................................  
czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 



Niegowonice, dnia ………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurą przyprowadzania i odbioru 

uczniów klas I - III ze szkoły. Jednocześnie zobowiązuję się do jej przestrzegania oraz do 

zapewnienia bezpieczeostwa mojemu dziecku w drodze do i ze szkoły. 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

    

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
 


