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ZASADY PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA I ZWALNIANIA DZIECI 

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARIANA BATKI W ŁODZI 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

- art. 98, art. 102. 

 Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 

r. poz. 1260 ze zm.). 

 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 ze zm.) - art. 15. 

 § 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, opiekę nad dzieckiem  

w drodze do szkoły i z powrotem 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 ukończone 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą 

rodzice. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

W ujęciu zapisu prawnego: 

1. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, może być odbierane przez osobę 

nieletnią, która osiągnęła co najmniej 13 lat (załącznik  nr 1). 

2. Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może być odbierane przez osobę nieletnią, 

która osiągnęła co najmniej 10 lat (załącznik nr 2). 

3. Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może po skończonych zajęciach 

dydaktycznych samodzielnie wracać do domu (załącznik nr 3). 

4. W przypadkach, kiedy czas powrotu ulega zmianie w stosunku do planu zajęć 

lekcyjnych, np.: wycieczki, uroczystości szkolne lub wyjścia pozaszkolne, 

rodzic każdorazowo musi złożyć pisemny kwestionariusz zgody na samodzielny 

powrót dziecka do domu (załącznik nr 4). 

5.  Dziecko może być odbierane ze szkoły przez osoby upoważnione przez 

rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 5). 

6. Dziecko w wieku do 7 lat nie może samodzielnie korzystać z drogi publicznej, 

zatem nawet zgoda rodziców nie daje prawa pozbawienia tak małego dziecka 

opieki. 

https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1260-10032.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1260-10032.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1260-10032.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1260-10032.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-23-kwietnia-1964-r.-kodeks-cywilny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-459-10406.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-23-kwietnia-1964-r.-kodeks-cywilny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-459-10406.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-23-kwietnia-1964-r.-kodeks-cywilny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-459-10406.html
https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-w-czasie-zajec-i-dyzurow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-23-kwietnia-1964-r.-kodeks-cywilny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-459-10406.html
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Pełna odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie 

obciążała wyłącznie rodziców. 

7. Ukończenie 7 roku życia oznacza, że uznajemy datę (dzienną i miesięczną) 

urodzenia dziecka. Nie wystarczającym jest zatem sam rok kalendarzowy,  

w którym uczeń/ uczennica osiągnie wskazany wiek. 

8. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców 

musi mieć umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego. 

 

W klasach I-III 

 

  Rodzice lub prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły  

w ustalonych godzinach, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły 

i domu. Nie wchodzą do szatni ani na teren szkoły.   

 

   

A. Przyprowadzanie dzieci do szkoły 

 

1. Dzieci przyprowadzane są do szkoły najwcześniej 15 minut przed zajęciami; w tym 

przypadku oczekują na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. Jeśli przyjdą wcześniej, 

niż 15 minut  oczekują w świetlicy szkolnej „Dziupla”, która jest czynna od godz. 7.00. 

Sala ta znajduje się obok szatni klas pierwszych.  

2. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do szkoły. Dzieci zakatarzone, 

przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

3. Rodzice uczniów klas pierwszych mogą odprowadzić dziecko do jego szafki w szatni 

przez pierwsze dwa tygodnie września.  

4. Pierwszoklasiści są odbierani z szatni przez wychowawcę przez pierwsze dwa tygodnie 

września. Po tym czasie dzieci samodzielnie idą do sali.  

 

B. Odbieranie dzieci ze szkoły 

 

1. Dzieci z klas I - III odbierane są ze szkoły przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby 

upoważnione do odbioru za okazaniem weryfikacyjnej karty zwanej 

„IDENTYFIKATOR DZIECKA”.  

2. Na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodzic otrzymuje 4 „identyfikatory 

dziecka” z imieniem i nazwiskiem dziecka, numerem klasy, pieczęcią szkoły. Karty są 

wydawane za pokwitowaniem na dany rok szkolny, a w dniu zakończenia roku 
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szkolnego są zwracane do wychowawcy. 

3. Rodzice na pierwszym zebraniu wypełniają druk UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU 

DZIECKA ZE SZKOŁY na dany rok szkolny o osobach odpowiedzialnych za odbieranie 

dziecka i mogą w każdej chwili je zmienić (załącznik nr 5) i podpisują się na liście 

(załącznik nr 6). 

4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zbiera od rodziców pisemną 

deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych 

(załącznik nr 3.) Z deklaracją zapoznawani są wszyscy nauczyciele uczący w danym 

zespole klasowym. 

5. Uczniowie klas I - III samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę 

od rodzica/opiekuna. Bez oświadczenia rodziców, dzieci w wieku do lat 10 czekają  

w świetlicy na odebranie przez osoby upoważnione. 

6. Uczniowie klas I - III, którzy niesamodzielnie wracają do domu, a którzy po 

zakończonych zajęciach jedzą obiad, po obiedzie idą do świetlicy, w której czekają na 

odebranie przez osoby upoważnione. 

7. Uczniowie klas I - III, którzy niesamodzielnie wracają do domu, są odbierani 

bezpośrednio po zakończonych zajęciach i nie ma osób upoważnionych do odbioru 

dziecka, idą do świetlicy, w której czekają na odebranie przez osoby upoważnione. 

8. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, może być odbierane przez osobę nieletnią, 

która osiągnęła co najmniej 13 lat (załącznik  nr 1). 

9. Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może być odbierane przez osobę nieletnią, która 

osiągnęła co najmniej 10 lat (załącznik nr 2). 

10. Nauczyciel może odmówić przekazania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

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

dziecku bezpieczeństwa (pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych) i zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy.  

W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub 

upoważnioną osobę. Jeżeli to niemożliwe, powiadomić dyrektora szkoły, który 

powiadomi odpowiednie organy. 

11. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie  zostaną 

odebrane przez rodziców. 

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

13. Z wycieczki, kina, teatru, itp. dzieci powracają do szkoły pod opieką nauczyciela, 

wychowawcy, skąd rozchodzą się na dalsze zajęcia, do  świetlicy lub są odebrane przez 

rodzica/prawnego opiekuna, inną osobę przez niego wskazaną. Mogą wracać 
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samodzielnie tylko za okazaniem oświadczenia wypełnionego przez rodzica  

(załącznik nr 4). 

 

 

C.  Zwalnianie uczniów klas I – VIII z zajęć szkolnych w czasie ich trwania. 

 

1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko na pisemną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna wyłącznie na podstawie wzoru: (załącznik nr 6).  

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych podejmuje 

wychowawca/nauczyciel.  

3. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia, w przypadku powzięcia 

jakichkolwiek podejrzeń co do autentyczności pisemnej prośby lub jej niedociągnięć 

formalnych.  

4. W przypadku opisanym w punkcie 3 wychowawca/nauczyciel kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami ucznia w celu weryfikacji pisemnej prośby.  

5. Uczeń/rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy. Gdy wychowawca 

jest nieobecny, uczeń/rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do nauczyciela 

przedmiotu, z którego się zwalnia, przedkładając  zwolnienie napisane wg wzoru 

(załącznik nr 6). 

6. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie trwania lekcji, 

wymagającego zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych, nauczyciel/pielęgniarka, 

sekretarz szkoły niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców 

/opiekunów prawnych i wzywa ich do szkoły w celu zabrania dziecka.   

7. Rodzice/upoważnione osoby potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły 

wypełnieniem druku zwolnienia (załącznik nr 6).  

8. Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka na zgłoszenie się po niego 

rodzica lub innej upoważnionej osoby.   

9. Listę osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły wypełnia rodzic na pierwszym 

zebraniu rodziców we wrześniu każdego nowego roku szkolnego (załącznik nr 7).   

10. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność 

usprawiedliwiona. Adnotacja w dzienniku Librus.  

11. Wszystkie prośby rodziców o zwolnienie z zajęć mogą być weryfikowane przez 

rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę.  

12. Dziecko nie będzie zwolnione na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby. 
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Opracowanie:  

Agnieszka Jarocka, Beata Stefańska, Agata Kucharczyk  

konsultacja: Marzena Woźniak, Aneta Godson, Anna Odziemek, Wioletta Luniak 

K o n i e c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ZAŁĄCZNIKI/DRUKI Wszystkie załączniki od 1 do 7 są do pobrania ze strony internetowej 

szkoły w zakładce: DOKUMENTY – DRUKI DO POBRANIA, w szatni na portierni lub u 

wychowawcy na pierwszym zebraniu.  
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OŚWIADCZENIE dla dziecka, które nie ukończyło 7 roku życia (załącznik nr 1) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powrót mojego syna/mojej córki 

................................................................................................................................................... 

ucznia/uczennicy klasy ............... ze szkoły pod opieką osoby, która osiągnęła wiek, co najmniej 

13 lat i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę formułować 

roszczeń wobec Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi z tego tytułu. 

Wskazuję jako osobę odbierającą dziecko ze szkoły: 

brata/siostrę .............................. ..................................................... 

w wieku .......................... lat. Pesel ................................................ 

Nr Legitymacji Szkolnej .................................................................. 

Oświadczam, że przeprowadziłem/przeprowadziłam rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem 

na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

................................................................ 

czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego

............................................................... 

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Łódź, dn. ………………………………… 
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OŚWIADCZENIE dla dziecka lat 7- 9 (załącznik nr 2) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powrót mojego syna/mojej córki 

................................................................................................................................................... 

ucznia/uczennicy klasy ............... . ze szkoły pod opieką osoby, która osiągnęła wiek, co 

najmniej 10 lat i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę 

formułować roszczeń wobec Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi z tego tytu łu. 

Wskazuję jako osobę odbierającą dziecko ze szkoły: 

brata/siostrę .................................................................................. 

w wieku .......................... lat. Pesel ............................................... 

Nr Legitymacji Szkolnej .................................................................. 

Oświadczam, że przeprowadziłem rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem na temat 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

................................................................ 

czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego

............................................................... 

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Łódź, dn. …………
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OŚWIADCZENIE – klasy 1-3 (załącznik nr 3) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze szkoły mojego syna/mojej córki 

.................................................................................................................................................. 

ucznia/uczennicy klasy ........................w wieku.......................... lat, 

Pesel.......................................................... 

Nr Legitymacji Szkolnej  ............................................. 

Biorę za tę decyzję pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę 

formułować roszczeń wobec Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi z tego tytu łu. 

Oświadczam, że przeprowadziłem rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem na temat 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

................................................................ 

czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego

............................................................... 

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Łódź, dn. ………………………………… 
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 ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT  DO DOMU - klasy 1-3 (załącznik nr 4) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze szkoły mojego syna/mojej córki 

.................................................................................................................................................. 

ucznia/ uczennicy klasy ........................ w wieku .......................... lat, 

Pesel .......................................................... 

Nr Legitymacji Szkolnej  ............................................. 

 

po zakończeniu wycieczki/uroczystości szkolnej/ wyjścia pozaszkolnego: ................................ 

............................................................................................., w dniu .......................................... 

(nazwa  przedsięwzięcia) 

Biorę za tę decyzję pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę 

formułować roszczeń wobec Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi z tego tytu łu. 

Oświadczam, że przeprowadziłem/przeprowadziłam rozmowę z dzieckiem na temat 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych 

................................................................ 

czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego

............................................................... 

czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Łódź, dn. ………………………
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY – klasy 1-3 (załącznik nr 5) 

Ja niżej podpisana/ niżej podpisany .......................................................................................... 

upoważniam do odbioru ze szkoły mojego dziecka .................................................................... 

imię i nazwisko, klasa 

następujące osoby: 

1. ............................................................................................................................................... 

imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopie ń pokrewieństwa 

2. 

................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopie ń pokrewieństwa 

3. ............................................................................................................................................. 

imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopie ń pokrewieństwa 

4. .............................................................................................................................................. 

imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopień pokrewieństwa 

Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu, 

w celach związanych z pobytem dziecka w szkole. 

.................................................................................................................................................. 

data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

* Ponadto zobowiązujemy się zgłosić wychowawcy fakt niezaplanowanych zmian 

dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem osobom nieupoważnionym pisemnie. 

W razie niedotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomo ści, iż nasze 

dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym. 

.................................................................................................................................................. 

data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

……………………………………………………………………………………………………………  
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KARTA ZWOLNIENIA – klasy 1-8  (Załącznik nr 6)  

Proszę o zwolnienie w dniu …………………………………………… od godz. …………………. 

……………………………………………………………………………………………………………  

(Imię i nazwisko ucznia)  

Biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  od wyżej wymienionej 

godziny.  

- dziecko wróci do domu samodzielnie  

- zostanie odebrane przez osobę upoważnioną*:   

…………………………………………………………………………………………..     

     

*niepotrzebne skreślić  

……………………………………………………  

                                                                                                               Czytelny podpis                                                                               

 

 

KARTA ZWOLNIENIA – klasy 1-8 (Załącznik nr 6)  

Proszę o zwolnienie w dniu …………………………………………… od godz. …………………. 

……………………………………………………………………………………………………………  

(Imię i nazwisko ucznia)  

Biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  od wyżej wymienionej 

godziny.  

- dziecko wróci do domu samodzielnie  

- zostanie odebrane przez osobę upoważnioną*:   

…………………………………………………………………………………………..     

     

*niepotrzebne skreślić  

……………………………………………………  

                                                                                                               Czytelny podpis              
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA, GDY RODZIC NIE MOŻE GO ODEBRAĆ  –

(załącznik nr 7) 

Oświadczam, iż w sytuacji kryzysowej (np. nagła choroba dziecka), upoważniam do odbioru 

mojego syna/  

córki ……………………………………………………………………………………………………   

poniższe osoby:  

l.p.  Imię i nazwisko  Stopień pokrewieństwa  Tel. kontaktowy  

1.        

2.        

3.        

4.        

  

  

  

  

                                                                                                Czytelny podpis   

 

 

 

  


