
BEDNARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA TERYTORIUM MYSŁOWICKA 

Regulamin przyprowadzania i odbierania uczennic i uczniów 

 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do Szkoły i z powrotem sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą na piśmie upoważnić inną osobę do przyprowadzenia lub 

odbioru dziecka. Upoważnienie musi zawierać: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego osoby 

odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba upoważniona 

przejmuje pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka i musi mieć ukończone 18 

lat. W przypadku, gdy dziecko przyprowadzane lub odbierane jest przez niepełnoletnie 

rodzeństwo odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko może przebywać tylko pomiędzy wejściem do Szkoły i szatnią. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka nie zgłoszonego 

nauczycielce lub nauczycielowi po przyjściu do Szkoły. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do Szkoły dzieci zdrowe, bez 

objawów infekcji. 

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Szkoły. Nauczycielka 

lub nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z objawami choroby. Nauczycielka lub 

nauczyciel ma prawo wezwać rodzica lub opiekuna prawnego w razie stwierdzenia symptomów 

choroby. 

7. Dziecko przychodząc do Świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje 

nauczycielce lub nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.  

8. Dziecko odbierane ze Szkoły, zgłasza ten fakt nauczycielce lub nauczycielowi. 

9. Osoba odbierająca dziecko ze Świetlicy zobowiązana jest do podpisania się na wskazanej liście. 

10. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

11. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego ze Świetlicy do godziny 

17.30 nauczycielka lub nauczyciel Świetlicy: 

a) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 

b) zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, 



c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi zawiadamia policję. 

12. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze Szkoły w godzinach jej pracy (sytuacje losowe, 

takie jak wypadek, nagła choroba) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do 

niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji pracowników Szkoły. 

13. Nauczycielka lub nauczyciel Świetlicy lub inny pracownik Szkoły nie odprowadza uczennicy lub 

ucznia do domu. 

14. Osoba odbierająca dziecko ze Szkoły nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

15. W przypadku podejrzenia przez nauczycielkę lub nauczyciela, że osoba odbierająca zgłasza się po 

dziecko pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nauczycielka lub nauczyciel 

niezwłocznie: 

a) powiadamia dyrekcję Szkoły oraz wzywa do Szkoły drugiego rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka, 

b) nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren Szkoły, 

c) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe Szkoła wzywa policję. 

16. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 

17. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektorka Szkoły. 
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