
PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY (RODZICE PO UŻYCIU 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, DZIECKO ODMAWIA POWROTU 

DO DOMU, RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE ODBIERAJĄ DZIECKA 

PO ZAJĘCIACH) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU 

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I–III (dzieci od 7 roku życia), którzy wyrazili  

1. Uczeń może zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć 

lekcyjnych. Bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub 

innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest                       

w pisemnym oświadczeniu, podać datę i godzinę zwolnienia. 

2. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej 

nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/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. 

Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

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

w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego. 

4. Wychowawca zezwala na samodzielny powrót ucznia ze szkoły ( po ukończeniu 7- go roku 

życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym), na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodzica. Dokument ten przechowuje w teczce wychowawcy. 

5. zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania 

nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia. 

6. Sporadyczny, 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. 

7. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także 

jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10- go roku życia ). W takiej sytuacji 

nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w tej kwestii. 

8. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią. 

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe 

10. W przypadku gdy rodzic jest po użyciu substancji psychoaktywnych lub dziecko odmawia 

powrotu do domu lub rodzice lub opiekunowie nie odbierają dziecka po zajęciach, 



nauczyciel: 

a. informuje wychowawcę klasy, dyrekcję, pedagoga szkolnego 

b. rodzice lub opiekunowie mogą wskazać inna osobę do odebrania dziecka, osoba ta musi 

osobiście odebrać dziecko i złożyć pisemne oświadczenie o przejęciu tymczasowej opieki. 

c. jeśli nie ma kontaktu z rodzicami lub opiekunami, dziecko zdolne do rozeznania swojej sytuacji 

może wskazać inną osobę do odebrania dziecka. Osoba ta musi osobiście odebrać dziecko i złożyć 

pisemne oświadczenie o przejęciu tymczasowej opieki. 

d. jeśli nie ma kontaktu z rodzicami lub opiekunami oraz nie da się wskazać innej właściwej osoby 

do przejęcia tymczasowej opieki, należy wezwać policję (nr 112), która zajmie się umieszczeniem 

dziecka we właściwej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz poinformuje sąd rodzinny. 

Nauczyciel udokumentuje to zdarzenie. 

e. w przypadku braku zaangażowania policji, fakultatywnie: poinformować pisemnie sąd rodzinny 

wraz z przekazaniem kompletu dokumentów (np. notatka z opisem faktów i danymi dziecka). 

 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …..................................…………………... 

ze szkoły do domu lub pod opieką niepełnoletniego brata/siostry......................................................... 

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu. 

……………………………………………… 

czytelny podpis matki / opiekuna prawnego  

………………………..………….…………. czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

Radomsko, dnia…………………… 

 


