ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z KLAS I- III
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH
1.Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, może być odbierane przez osobę nieletnią,
która osiągnęła co najmniej 13 lat.
W ujęciu zapisu prawnego:
„Odbierać dzieci ze szkoły, z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dzieci sześcioletnich, mogą także
upoważnione na piśmie przez rodziców osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl kodeksu
cywilnego osoby powyżej 13 lat”).

2.Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może być odbierane przez osobę nieletnią,
która osiągnęła co najmniej 10 lat.
3.Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może po skończonych zajęciach dydaktycznych
samodzielnie wracać do domu.
W wyżej wymienionych przypadkach, tj. 1, 2, 3, rodzice są zobowiązani do złożenia odpowiedniego
kwestionariusza- zgody na powrót dziecka ze szkoły.
W załączeniu kwestionariusz zgody na powrót dziecka ze szkoły.

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.
W załączeniu kwestionariusz zgody na samodzielny powrót dziecka do domu

5. Dziecko może być odbierane ze szkoły przez osoby upoważnione przez rodziców/
opiekunów prawnych
W załączeniu kwestionariusz upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły

Informacja:
1)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.
Pełna odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.

2) 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.

3) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć
umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego.

PODSTAWA PRAWNA




Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (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.

OŚWIADCZENIE
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 4
w Warszawie z tego tytułu.
Wskazuję jako osobę odbierającą dziecko ze szkoły:
brata/siostrę...................................................................................
w wieku.......................... lat. Pesel................................................,
Nr L. 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

Warszawa, dn. …………………………

OŚWIADCZENIE
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 4
w Warszawie z tego tytułu.

Wskazuję jako osobę odbierającą dziecko ze szkoły:
brata/siostrę...................................................................................
w wieku.......................... lat. Pesel...............................................,
Nr L. 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

Warszawa, dn. …………………………

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

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

ucznia/ uczennicy klasy......................... w wieku.......................... lat,
Pesel...........................................................
Nr L. Szkolnej.............................................
Biorę za tę decyzję pełną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, iż nie będę formułować roszczeń wobec Szkoły Podstawowej Nr 4
w Warszawie z tego tytułu.
Oświadczam, że przeprowadziłam/przeprowadziłem rozmowę z dzieckiem na temat
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

.....................................................................................................
czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego

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

Warszawa, dn. …………………

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojej córki /mojego syna
................................................................................................. uczennicy/ucznia klasy .............,
(imię i nazwisko)

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 4
w Warszawie z tego tytułu.
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

Warszawa, dn. …………………………

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY
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, stopień pokrewieństwa

2. ..........................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopień pokrewieństwa

3. ............................................................................................................................
imię i nazwisko, seria i nr dowodu, telefon, stopień 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 wiadomości, iż nasze dziecko
nie zostanie wydane osobom postronnym.

...................................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

