
PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 79 W POZNANIU 
 

 

 

I. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w oddziale 

przedszkolnym 

 

1. Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły 

w ustalonych godzinach, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo                        

w drodze do szkoły i do domu.  

 szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zostawione bez opieki 

dzieci przed budynkiem szkolnym, na placu zabaw przed i po 

lekcjach 

 nauczyciele pełnią dyżur na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych od godz. 7.45; wcześniej  dzieci nie powinny przebywać 

same na korytarzu szkolnym z wyjątkiem dzieci idących do 

świetlicy 

2. Przed zajęciami nauczyciel odbiera grupę czekających z opiekunami 

dzieci (wprzypadku ładnej pogody przed szkołą, w przypadku niepogody 

z holu szkoły). Rodzice/osoby upoważnione nie wchodzą z dziećmi na 

piętro. 

3. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza grupę dzieci w miejsce 

ustalone, czyli przed szkołę lub do holu szkoły w zależności od pogody. 

4. Dziecko jest odbierane przez rodzica lub osobę upoważnioną zgodnie                    

z wypełnionym oświadczeniem( załącznik nr 1 ); wypełnione 

oświadczenie rodzice osobiście przekazują wychowawcy. 

5. W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez inną (wyznaczoną 

przez rodziców) osobę, wychowawca otrzymuje upoważnienie pisemne  

(załącznik nr 1). Osoba odbierająca powinna wylegitymować się 

dokumentem tożsamości przy odbiorze dziecka. W przeciwnym wypadku 

dziecko zostanie odprowadzone do  świetlicy, a rodzic  o zaistniałej 

sytuacji zostanie powiadomiony telefonicznie. 

6. W przypadku nagłego zachorowania dziecka lub wypadku podczas zajęć, 

dziecko kierowane jest do pielęgniarki szkolnej, która decyduje                           

o odebraniu dziecka ze szkoły przez rodzica lub osobę wcześniej 

upoważnioną.  

 

 

 

 



 

II. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z klas pierwszych                   

w miesiącu wrześniu 

 

1. Rodzice/osoby upoważnione( załącznik nr 1) są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i do domu po skończonych 

zajęciach oraz wycieczkach. 

2. Rodzice lub osoby upoważnione oddają pod opiekę dziecko przed 

lekcjami (najpóźniej 5 minut przed dzwonkiem) nauczycielowi 

rozpoczynającemu lekcje. Nauczyciel odbiera grupę dzieci wprzypadku 

ładnej pogody przed szkołą, w przypadku niepogody z holu szkoły. 

Rodzice nie wchodzą z dziećmi na pierwsze piętro. 

3. Nauczyciel kończący zajęcia z klasą przyprowadza dzieci w wyznaczone 

miejsce (plac przed szkołą lub hol szkoły) w zależności od pogody                         

i ustaleń z wychowawcą 

 po skończonych zajęciach dziecko odbiera rodzic lub osoba 

upoważniona. Wypełniony druk upoważnienia ( załącznik nr 1 ) 

rodzice osobiście przekazują wychowawcy. Upoważniona osoba 

przy odbiorze dziecka powinna przedstawić wskazany                      

w upoważnieniu dokument potwierdzający tożsamość .  

 wprzypadku braku właściwego dokumentu lub odmowy jego 

pokazania dziecko odprowadzane jest do świetlicy, a rodzic 

otrzymuje telefoniczną informację o zaistniałej sytuacji. 

4. Po upływie miesiąca dzieci z klas pierwszych samodzielnie wchodzą do 

szkoły i czekają na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych przy wyznaczonej sali 

bądź w świetlicy szkolnej. Natomiast po skończonych lekcjach 

samodzielnie schodzą do holu szkoły lub wychodzą przed budynek 

szkoły, gdzie czekają na nich rodzice lub osoby upoważnione do odbioru. 

W przypadku braku takiej osoby o wyznaczonej godzinie dzieci zgłaszają 

się do świetlicy szkolnej, o czym przypominają dzieciom nauczyciele po 

zajęciach i rodzice w domu. 

 

III. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z klas I-III w ciągu 

roku szkolnego 
 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od 

rodziców pisemną deklarację ( załącznik nr 2), określającą sposób 

powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych. Z deklaracją powinni 

być zapoznani wszyscy nauczyciele uczący w danym zespole klasowym. 

2. Na życzenie rodziców dziecko od  ukończeniu 7 roku  życia może samo 

lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli: 

 czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami, 



 rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą po 

zajęciach (na wniosku powinny być podpisy obojga rodziców 

sprawujących opiekę nad dzieckiem), 

 dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze 

szkoły osiągnął wiek, co najmniej 10 lat. 

3. Uczniowie klas I – III samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców. Bez takiej zgody dzieci w wieku do lat 10 

czekają na odbiór w świetlicy szkolnej. 

4. Wprzypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po lekcjach (przez 

rodziców lub osoby upoważnione), zgłasza się do świetlicy szkolnej. 

Wychowawca oraz rodzice od początku edukacji informują dzieci                          

o konieczności udania się do świetlicy w takiej sytuacji. 

5. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. podejrzenie stanu po spożyciu 

alkoholu lub środków odurzających, agresywne zachowanie). Nauczyciel 

ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. 

6. Gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły                

w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgłasza ten fakt wychowawcy lub 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w klasie. 

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim 

kontakcie z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez 

osobę wskazaną przez rodzica. SMS lub wiadomość w e-dzienniku musi 

zawierać pełne dane osoby odbierającej oraz powód odebrania dziecka,                

a osoba odbierająca musi wylegitymować się dowodem tożsamości. 

8. W przypadku złego samopoczucia dziecka wychowawca, nauczyciel lub 

pielęgniarka szkolna informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. 

Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście wskazuje osobę 

wcześniej upoważnioną do odbioru. 

9. Z wycieczki, kina czy teatru dzieci powracają do szkoły pod opieką 

nauczyciela na wyznaczone miejsce zbiórki przed szkołą. Rodzic może 

pozwolić dziecku na samodzielny powrót do domu informując pisemnie               

o swojej decyzji nauczyciela organizującego wycieczkę. W przypadku 

nieodebrania dziecka po wycieczce przez rodzica lub osobę upoważnioną, 

dziecko kierowane jest do świetlicy szkolnej. 

 

 

 


