
 

 

 

 

Regulamin bezpiecznego odbioru dzieci ze szkoły 

w Szkole Podstawowej nr 3  im. Jana Brzechwy w Pile 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z  z 2019 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680, 1681, 1818). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 

2197). 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.                          

z 2003 r. poz. 69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r. poz. 1408, z 2011 poz. 968 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 poz. 502).  

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Regulamin służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie ich odbioru ze szkoły 

oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych. 

 

§ 2. Odbiór dzieci 

1.Odbiór dzieci poniżej 7 r. życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione. 

2. Dziecko, które ukończyło 7 rok życia za zgodą rodziców może opuścić szkołę pod opieką 

dziecka, które ukończyło 10 lat. 

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

od rodzica/opiekuna. 

4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. W każdej sytuacji, która budzi wątpliwość, nauczyciel ma obowiązek potwierdzić tożsamość 

osoby odbierającej dziecko. 

6. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić teren szkoły. 

7. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują za niego odpowiedzialność, nawet 

jeśli przebywają na terenie szkoły. 

8. Uczeń może być zwolniony z lekcji wyłącznie za osobistym lub pisemnym oświadczeniem 

rodzica/opiekuna. 

9. Na korytarzu przed salami lekcyjnymi nie mogą przebywać rodzice/opiekunowie uczniów 

przyprowadzający lub odbierający dzieci ze szkoły. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 

pierwszych, drugich i trzecich oczekują na dzieci w holu na parterze szkoły. 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 28 z dnia 29 listopada 2019 r. 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3                          

im. Jana Brzechwy w Pile 

 



10. Informację dotyczącą ograniczenia prawa odbioru dziecka lub ograniczenia kontaktu                         

z dzieckiem (poświadczoną odpowiednim dokumentem sądowym) należy złożyć                                        

w sekretariacie szkoły. 

11.W przypadku wzbudzającym wątpliwość co do stanu trzeźwości osoby odbierającej dziecko 

ze szkoły, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o swoich podejrzeniach dyrektora. 

12. W przypadku nie odebrania dziecka w wyznaczonym czasie ze szkoły, szkoła zawiadamia 

o takiej sytuacji Policję oraz służby zajmujące się opieką społeczną. 

 

§ 3. Zapisy końcowe 

1. Za właściwe przestrzeganie zasad odbierania dzieci ze szkoły odpowiedzialni są rodzice oraz 

nauczyciele. 

2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach odbioru dzieci 

ze szkoły. 

3. Treść regulaminu zostaje udostępniona rodzicom na stronie www.sp3pila@wp.eu . 

http://www.sp3pila@wp.eu

