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Podstawa prawna                                                                                                                     

§ 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 

maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze szkoły powinni sprawować rodzice 

(opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych 

przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice. 

2. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 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), 

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

osiągnął wiek, co najmniej 10 lat. 

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór osób 

upoważnionych! 

3. Na początku roku szkolnego wychowawca ( w tym wychowawca świetlicy 

szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą 

sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych. 

4. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających. 

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

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora 

szkoły, 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 



 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić 

odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie 

jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. 

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego 

zdarzenia i podjętych działań. 

6. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi 

opiekunami), 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób 

upoważnionych do odbioru dziecka, 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

zawiadomić policję. 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

8. Uczeń może być zwolniony w trakcie zajęć lekcyjnych osobiście przez 

rodzica/prawnego opiekuna, który informuje o tym nauczyciela uczącego w danej 

klasie lub wychowawcę. 

9. Uczeń może być także zwolniony pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego z 

zajęć lekcyjnych. bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca.  

10. W przypadku złego samopoczucia ucznia wychowawca lub nauczyciel uczący w 

danej klasie informuje telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej 

sytuacji. Jeżeli rodzic/opiekun osobiście nie może przyjechać po dziecko, 

wskazuje osobę, która to uczyni. Do czasu odebrania dziecko przebywa w 

sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 


