
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura odbioru  

dzieci klas 0 – III ze szkoły 

  

Zespół Szkół im. Lotników Polskich 

w Płocicznie-Tartak 
 

 



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

(prawnych opiekunów) pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku 

w drodze do i ze szkoły.  

2. Po zajęciach nauczyciel odprowadza dzieci do szatni lub do świetlicy (przekazuje opiekę 

nad nimi wychowawcy świetlicy).  

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

wpływem środków odurzających.  

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy:  

a) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,  

b) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,  

c) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia 

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

podjął decyzję czy należy wezwać policję.  

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

6. Gdy rodzic (opiekun prawny) 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 lub innych okoliczności, wychowawca informuje 

telefonicznie rodzica (prawnego opiekuna) o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście 

nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez 

rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości.  

8. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 

w teczce wychowawcy.  

9. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym 

oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie). 

Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w 

klasie.  

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka 

także jego niepełnoletnie rodzeństwo.  

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 nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

  



Płociczno-Tartak, dnia…………….……. 

 

................................................................................ 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

................................................................................ 
adres 

 

................................................................................ 
telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

uczeń/uczennica klasy ………. Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich w Płocicznie-

Tartak nie będzie wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie. Dziecko będzie 

zawsze odbierane ze szkoły po lekcjach przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

Deklaruję punktualny odbiór dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach. 

Zapoznałem/zapoznałam się z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym …………….. 

dla klasy …..... 

 

 

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

  



Płociczno-Tartak, dnia…………….……. 

 

................................................................................ 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

................................................................................ 
adres 

 

................................................................................ 
telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

uczeń/uczennica klasy ………. Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich w Płocicznie-

Tartak nie będzie wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie. Dziecko będzie 

zawsze odbierane ze szkoły po lekcjach przez osobę niepełnoletnią: 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię nazwisko i stopień pokrewieństwa 

 

Przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas 

jego samodzielnego powrotu ze szkoły z osobą niepełnoletnią. 

Deklaruję punktualny odbiór dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach. 

Zapoznałem/zapoznałam się z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 

……………….. dla klasy …..... 

 

 

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

  



Płociczno-Tartak, dnia…………….……. 

 

................................................................................ 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

................................................................................ 
adres 

 

................................................................................ 
telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

uczeń/uczennica klasy ………. Szkoły Podstawowej im Lotników Polskich w Płocicznie-

Tartak będzie wracać po zakończonych zajęciach do domu samodzielnie.  

Przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas 

jego samodzielnego powrotu ze szkoły.  

Zapoznałem/zapoznałam się z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 

................. dla klasy …..... 

 

 

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

 

 


