
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU ZE SZKOŁY DZIECI Z KLAS I-III 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty, prawa 
oświatowego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
 
 Podstawa prawna:  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 lipca 2017 r. w 
sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej 
placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 

 KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082),  

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 
 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 
 USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 

i 2169 oraz  z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), 
 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), 

 
I. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:  
1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach 

(uzależnionych przez regulamin świetlicy oraz pracę szkoły). 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za 

bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy 
świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.  

3. Dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy (nawet jeśli nie są na nią zapisane) do godziny 9:00.  
4. Dzieci z kl. I przez pierwszy miesiąc przyprowadzane są przez nauczyciela do sali lekcyjnej z szatni 

i ze świetlicy. Po tym czasie dzieci samodzielnie przychodzą na zajęcia. 
5. Uczniowie kl. II i III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.  
6. Dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej od 7:40 do 15:40. 
7. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I-III składają u wychowawcy klasy pisemne 

oświadczenia (załącznik nr 1) o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły. 
8. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia we własnej dokumentacji do końca roku 

szkolnego. 
II. Odbiór dzieci ze szkoły: 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek złożyć do wychowawcy klasy oświadczenia 

(załącznik nr 2) o samodzielnym powrocie dziecka do domu po zakończonych zajęciach. Rodzice 
(prawni opiekunowie) uczniów dojeżdżających składają zwolnienie (załącznik nr 3) z zajęć 
świetlicowych u wychowawcy świetlicy. 

2. Nauczyciel odprowadza dzieci po zajęciach do świetlicy (przekazuje opiekę nad nimi wychowawcy 
świetlicy) lub do szatni.  

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 
odurzających.  

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na 
nietrzeźwość, należy: 

I. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 
II. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 
III. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły 



i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy zawiadomić 
    o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać 

policję. 
5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.  
6. Gdy rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów 

odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub 
nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie. 

7. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności pielęgniarka (a kiedy jej nie ma 
wychowawca), 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.  

8. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku 
szkolnego. 

9. Wychowawcy klas I–III informują o samodzielnym powrocie ucznia do domu innych nauczycieli 
prowadzących ostatnie lekcje w tych klasach 

10. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, które 
mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie. Wychowawca informuje o tym innych 
nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie III.  

11. Oczywiście mogą wystąpić sytuacje, kiedy rodzice będą domagać się ażeby dziecko młodsze mogło 
być odbierane przez rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13 lat. Wówczas należy uznać, że 
decyzja rodziców jest realizacją ich władzy rodzicielskiej. Jednakże należy wówczas poinformować 
rodziców o regulacjach prawnych w tym zakresie, oraz o tym, że pełna odpowiedzialność związana z 
ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców. W związku z tym dyrektor szkoły 
powinien uzyskać od rodziców szkoły wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.  

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

13. W sytuacji gdy rodzic nie odbierze dziecka po wycieczce, nauczyciel lub opiekun zgłasza zaistniałą 
sytuację dyrekcji szkoły a następnie informuje policje o problemie. 

 
 
 
  
 

 


