Fałkowo 12.10. 2016

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Fałkowie
1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest zebrać od
rodziców/opiekunów pisemne deklaracje o zapewnieniu przez nich bezpieczeństwa
dziecku w drodze do i ze szkoły.
2. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca
roku szkolnego.
3. Uczniowie klas I-III samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców/opiekunów, którą wychowawca zamieszcza w dzienniku lekcyjnym w
rubryce "Notatki".
4. W wyjatkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z zajęć i opuścić szkoły na
podstawie telefonu wychowawcy lub innego nauczyciela do rodziców/opiekunów.
5. Jeśli rodzic/opiekun lub osoba pisemnie upoważniona chce z uzasadnionych powodów
odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt ustnie
wychowawcy bądź nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie.
6. Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów musi być
poświadczony orzeczeniem sądowym.*
7. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie przejmują za nie odpowiedzialność, nawet
jeśli przebywają na terenie szkoły.*
8. Odbiór dzieci poniżej siódmego roku życia jest możliwy wyłącznie przez
rodziców/opiekunów bądź inne osoby dorosłe* upoważnione przez nich na piśmie.
9. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego ze szkoły przez osobę przez nich upoważnioną.*
10. Jeśli osoba upoważniona jest obca dziecku i nieznana nauczycielowi, powinna w
momencie odbioru posiadać przy sobie dowód tożsamości. W każdej sytuacji budzącej
wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami.
11. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może - po uprzednim telefonicznym
kontakcie z rodzicem/opiekunem - wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez
wskazana przez niego osobę. Osoba to zobowiązana jest napisać oświadczenie o
odbiorze dziecka i czytelnie się podpisać.
12. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków
odurzających. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w
stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

- nakazać osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu szkoły,
- wezwać drugiego rodzica/opiekuna dziecka,
- jeżeli wezwanie jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły i
żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy
zawiadomić dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję, czy
należy wezwać policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o
ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w
placówce opiekuńczej, np. policyjnej izbie dziecka
- z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany
przez świadków i przekazuje go do wiadomości dyrektora, rady pedagogicznej, rady
rodziców.
13. Nauczyciel lub inny pracownik nie może odprowadzać ucznia do domu.
14. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności o zaistniałej
sytuacji rodziców/opiekunów informuje telefonicznie pielęgniarka/wychowawca,
jeżeli nie mogą odebrać dziecka osobiście, wskazują osobę, która to uczyni. Osoba ta
musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości i potwierdzić odbiór dziecka
czytelnym podpisem na w zeszycie odbioru dziecka w sekretariacie szkoły.
15. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub zgłoszenia się po nie osoby
niemogącej sprawować opieki:
- dzieci powinny być odebrane ze szkoły najpóźniej do godziny 16:15 ,
- w przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy szkoły (sytuacje
losowe) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji
oraz do uzgodnienia innego sposobu odebraniu dziecka,
- w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez
rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione nauczyciel ma obowiązek
powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z policją,
która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod
opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej.
- z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany
przez świadków i przekazuje go do wiadomości dyrektora, rady pedagogicznej, rady
rodziców.
16. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców dzieci do niej
uczęszczających oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci
17. Procedura obowiązuje od dnia 14.10. 2016 została zatwierdzona przez radę
pedagogiczną w dniu 12.10.2016.

Wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szkoły Nr 8/2016.

*Wyjaśnienie kwestii władzy rodzicielskiej i upoważnienia innej osoby do odbioru dziecka ze szkoły oraz
podstawy prawne obowiązujących procedur:
WŁADZA RODZICIELSKA
- zgodnie z art. 95 ustawy z 25.02.1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy(tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2082 ze
zm.) rodzice w ramach władzy rodzicielskiej mają prawo i jednocześnie obowiązek do pieczy nad dzieckiem, w
więc także do odbierania go ze szkoły:


jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom każde z nich może odebrać dziecko bez zgody
drugiego, gdy zaistnieje pomiędzy nimi konflikt, w myśl art.97 k.r.o. niezbędne jest rozstrzygnięcie
sądu opiekuńczego



jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, ale żyjącym w rozłączeniu, wówczas sąd
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania (art.107 k.r.o.)



jeśli jedno z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, powinno ją wykonywać zgodnie z
orzeczeniem sądu, które określa jego prawa i obowiązki (znaczenie dla szkoły ma regulacja kontaktów
z dzieckiem, dyrektor i wychowawca powinni zostać poinformowani o wszystkich ograniczeniach
związanych z władzą rodzicielską)

UPOWAŻNIENIA INNEJ OSOBY
- rodzic może upoważnić inna osobę do odbioru dziecka ze szkoły wypełniając w tym celu formularz otrzymany
przez wychowawcę
- odbierania dziecka przez osoby nieletnie:


art.43 ustawy z 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym(tekst jedn.:Dz.U.z 2012r.poz.1137 ze zm.)
informuje, iż dziecko w wieku 7 lat może korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej 10
lat



odbiór dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, nawet upoważnione do tego przez rodziców,
każdorazowo musi podlegać ocenie pod kątem dojrzałości danej osoby i możliwości zapewnienia przez
nią bezpieczeństwa

