SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W ZABRZU
PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY
1. Nauczyciel odprowadza dzieci klas I-III po zajęciach do świetlicy szkolnej. Dzieci klas I, które nie
uczęszczają do świetlicy nauczyciel odprowadza do rodziców, uczniowie od klasy II wychodzą
z szatni lub klasy samodzielnie.
2. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków
odurzających. Nauczyciel postępuje zgodnie z przyjętą w szkole procedurą.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.
4. Gdy rodzic/prawny opiekun chce z uzasadnionych powodów zwolnić dziecko ze szkoły w czasie
zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy w formie pisemnego oświadczenia zawierające
datę
i podpis rodzica/opiekuna. Gdy rodzic/prawny opiekun chce z uzasadnionych powodów odebrać
dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych wypisuje dziecko w sekretariacie szkoły.
5. Szkoła nie zwalnia uczniów na telefoniczną prośbę rodzica.
6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach
szkolnych. W przypadku nieobecności rodzica dziecko będzie oczekiwać na rodzica
w świetlicy.
7. W przypadku złego samopoczucia lub innych podobnych okoliczności pielęgniarka (a kiedy
jej nie ma – wychowawca bądź nauczyciel, który w tym czasie ma lekcje lub sekretarka) informuje
telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może
przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy
odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku
lekcyjnym (notatki, kontakty z rodzicami).
8. Rodzic/prawny opiekun może zezwolić dziecku na samodzielny powrót do domu z różnych imprez
szkolnych (dyskoteka, wycieczki szkolne, imprezy klasowe) jeżeli na piśmie przedłoży wychowawcy
klasy lub organizatorowi pisemną zgodę. Powrót z wycieczki lub z rekolekcji, powinien odbyć się
do szkoły, a dopiero spod szkoły dziecko po dostarczeniu oświadczenia może samo wrócić do
domu , jeżeli w tym dniu nie idzie do świetlicy. Rodzic może osobiście odebrać dziecko w każdej
chwili na trasie przejścia.
9. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci mających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły
klasy I-III (po ukończeniu 7 roku życia – zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym) w
dzienniku.
10. Rodzice/prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego
niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10 roku życia). W takiej sytuacji nauczyciel powinien
uzyskać od rodziców wyraźne pisemne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.
11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
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