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ORGANIZACJA I PRZEBIEG SCHODZENIA SIĘ UCZNIÓW PRZED LEKCJAMI 

 

Świetlica pełni dyżur od 600 do 830 

1. Uczniowie schodzą się do świetlicy od 600 do 820  

1) Uczniowie po zezwoleniu przez nauczyciela w świetlicy przechodzą przed swoją klasę i oczekują na przyjście 

nauczyciela. 

2) Uczniowie przychodzący do szkoły po 820 przechodzą bezpośrednio do klasy. 

3) Uczniowie klasy I są w okresie września są odbierani z szatni/świetlicy przez nauczyciela rozpoczynającego z 

nimi lekcję w danym dniu. 

4) Na korytarzu/holu uczniowie oczekujący na nauczyciela pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

5) Podczas oczekiwania na nauczyciela uczniowie mają obowiązek siedzieć na krzesełkach lub stać w okolicy 

klasy, w której rozpoczynają lekcje. 

6) Uczniowie wchodzą do klasy wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

7) Uczniowie mają obowiązek przyjścia do szkoły tak, aby punktualnie rozpocząć lekcję. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ROZCHODZENIA SIĘ UCZNIÓW PO LEKCJACH 

 

1. Uczniowie rozchodzą się do domu od godziny 1500 do 1800 

1) Rodzice mają obowiązek pisemnie zadeklarować jedną z dwu form opuszczenia szkoły po lekcjach: 

a) wyłącznie pod opieką dorosłego; 

b) samodzielnie; 

2) Nauczyciele sprawujący opiekę świetlicową mają obowiązek przestrzegać deklaracji rodziców. 

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły obowiązują rodziców, którzy 

zadeklarowali przyprowadzanie i obieranie ucznia przez osobę dorosłą. 

 

1. Rodzice mają obowiązek dokonać pisemnego upoważnienia dla osób mogących odbierać ucznia ze szkoły. 

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych 

1) Upoważnienia przechowywane są w sekretariacie szkoły i świetlicy szkolnej. 

2) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, w którym dziecko uczęszcza do Szkoły. 

3) Upoważnienia pozostają do dyspozycji dyrektora, nauczycieli grup oraz personelu opiekuńczego. 

4) Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. Upoważniona osoba jest odpowiedzialna 

za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Szkoły i z Szkoły do domu. 

5) W upoważnieniu rodzice (prawni opiekunowie) podają dane personalne osoby upoważnionej i numer dowodu 

tożsamości lub PESEL. 

6) Pracownik Szkoły ma obowiązek sprawdzić zgodność danych na upoważnieniu z dokumentem tożsamości 

osoby odbierającej dziecko. 



7) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z 

Szkoły. Takie upoważnienie powinno nastąpić także przez udzielenie pisemnego upoważnienia i 

dostarczenie go przez rodzica (prawnego opiekuna). 

2. Nie dopuszcza się telefonicznego upoważniania dodatkowych osób do odbioru ucznia. 

3. W przypadku odbierania ucznia przez osobę nieznaną nauczycielowi sprawującemu opiekę w świetlicy ma on 

obowiązek wylegitymowania osoby odbierającej ucznia celem sprawdzenia czy został przez rodziców upoważniony 

do odbioru. 

4. Nie wolno dopuścić do opuszczenia szkoły przez ucznia pod opieką osoby nieupoważnionej. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z szkoły oraz są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu.  

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie 

alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

1) W przypadku każdej odmowy wydania dziecka informowany jest niezwłocznie dyrektor Szkoły.  

2) W takiej sytuacji Szkoła jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub innymi osobami wskazanymi przez rodziców (prawnych 

opiekunów) w upoważnieniu do odbioru dziecka. 

1. Dzieci powinny odebrane do godziny 18.00. 

a) Nieodebranie dziecka do godziny 18.00 obliguje Rodziców/Opiekunów prawnych do poinformowania 

telefonicznie o tym fakcie szkoły oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Fakt 

odbioru ucznia po godzinie 18.00 zostaje przez rodzica potwierdzony na piśmie. 

b) W przypadku nagłego przypadku uniemożliwiającego rodzicom (prawnym opiekunom) odbiór dziecka do 

godziny 18.00 rodzic ma obowiązek powiadomienia o tym szkoły celem ustalenia zapewnienia opieki nad 

dzieckiem. 

c) Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, a rodzic nie przekazał ww. informacji 

nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów). 

d) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel telefonuje do kolejnych osób wskazanych w 

upoważnieniu zwracając się z prośbą o odebranie dziecka. 

e) w przypadku nie odebrania ucznia nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej przez jedną godzinę. 

Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami 

(prawnymi opiekunami dziecka). 

f) Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi wynikać z orzeczenia 

sądowego. 

g) Nauczyciel może zezwolić dziecku na opuszczenie świetlicy wyłącznie w przypadku, gdy w szatni oczekuje 

osoba upoważniona do jego odbioru, lub w przypadku, gdy rodzice zadeklarowali zgodę na samodzielne 

opuszczanie szkoły przez ucznia. 

 


