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Procedura odbioru uczniów ze szkoły obowiązująca rodziców/ opiekunów 

prawnych Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie 

 
Procedura została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 
Postanowienia ogólne 

1. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może 

odebrać dziecko bez zgody drugiego.  

2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły w formie pisemnej o sądowych ograniczeniach i innych 

ustaleniach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz wszelkich 

zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka istotnych dla odbioru dziecka ze szkoły. 

3. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów klas 1-6 informują o 

sposobie powrotu dziecka ze szkoły do domu (odbiór osobisty lub odbiór przez 

osobę upoważnioną przez rodzica/ opiekuna prawnego, lub samodzielny 

powrót dziecka do domu) poprzez złożenie odpowiedniego druku lub zmiany 

dokonane na wcześniej złożonym druku. 

4. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów klas 1-6, którzy będą samodzielnie 

wracali ze szkoły do domu, wypełniają druk zgody na samodzielny powrót. 

5. Uczniowie klas 7-8 wracają do domu samodzielnie. 

6. Uczeń klas 1-6 nieposiadający zgody na samodzielny powrót do domu nie 

może opuścić terenu szkoły po zajęciach na podstawie telefonu lub e-maila od 

rodzica. 

7. Jeżeli rodzic lub osoba przez niego pisemnie upoważniona chce odebrać 

dziecko ze szkoły w trakcie jego obowiązkowych zajęć edukacyjnych, robi to 

osobiście lub zgłasza ten fakt pisemnie wychowawcy lub nauczycielowi 

uczącemu w danym czasie w klasie.  

 
Upoważnienia do odbioru ucznia 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów mogą pisemnie upoważnić pełnoletnie 

osoby spokrewnione/ pełnoletnich znajomych do odbioru swojego dziecka ze 

szkoły. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego 

dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu przez nie 10-go 

roku życia). 

3. W celu upoważnienia osób wskazanych powyżej w punktach 1-2 rodzice/ 

opiekunowie prawni wypełniają internetowy formularz upoważnienia do 

odbioru dziecka ze szkoły lub odpowiedni druk. 

4. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły ma obowiązek posiadać przy sobie 

dowód osobisty lub legitymację szkolną (w przypadku niepełnoletniego 

rodzeństwa) w celu potwierdzenia jej tożsamości przez pracownika portierni lub 

świetlicy. 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka po odebraniu go ze szkoły przez każdą upoważnioną 

przez nich osobę. 

 
 

https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Zgoda-na-samodzielny-powr%C3%B3t-do-domu.pdf
https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Upowa%C5%BCnienie-do-odbioru-dziecka.pdf
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Elektroniczny system odbioru uczniów ze szkoły 
1. Odbiór uczniów odbywa się za pomocą elektronicznych kart personalnych 

wydawanych przez szkołę. Na każdego ucznia wydaje się cztery karty (dwie 

dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz dodatkowe dwie dla osób 

upoważnionych do odbioru dziecka). 

2. Możliwe jest wydanie większej liczby personalnych kart upoważniających do 

odbioru ucznia za dodatkową opłatą. Opłata za wydanie piątej i każdej 

kolejnej karty wynosi 20 zł. 

3. Karty wydawane są rodzicom/ opiekunom prawnym uczniów klas 1-6, którzy nie 

mają pozwolenia na samodzielny powrót ze szkoły. 

4. Karty są ponumerowane, ale nie zawierają żadnych oznaczeń ani danych 

umożliwiających identyfikację szkoły lub dziecka. 

5. Karty są wydawane rodzicom/ opiekunom prawnym wraz z imiennym wykazem 

osób upoważnionych do odbioru dziecka przez wychowawców na pierwszych 

zebraniach rozpoczynających rok szkolny. Rodzic/ opiekun prawny potwierdza 

podpisem odbiór kart, zobowiązuje się do przekazania ich osobom 

upoważnionym zgodnie z załączonym wykazem oraz do niezwłocznego 

poinformowania szkoły o zagubieniu karty. 

6. Elektroniczne karty personalne służą do wywoływania ucznia ze świetlicy. 

7. Przy wejściu do szkoły znajduje się czytnik kart oraz ekran, na którym po 

zeskanowaniu karty wyświetlają się dane wywoływanego ucznia. Osoba 

odbierająca ucznia sprawdza poprawność wyświetlanych danych. 

8. Pracownik portierni każdorazowo kontroluje tożsamość osób upoważnionych 

do odbioru ucznia. 

9. Uczeń po opuszczeniu świetlicy schodzi do szatni, a następnie kieruje się  do 

wyjścia ze szkoły obok portierni. Pracownik portierni zezwala uczniowi na wyjście 

ze szkoły i zaznacza w systemie opuszczenie szkoły przez ucznia. 

10. Pracownik portierni każdorazowo potwierdza tożsamość uczniów 

wychodzących ze szkoły oraz osób upoważnionych do ich odbioru. 

11. Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub do sekretariatu 

szkoły. Za wydanie duplikatu zgubionej karty obowiązuje opłata 20 zł. 

12. W przypadku zmiany danych lub zmiany osób upoważnionych do odbioru 

ucznia rodzic/ opiekun prawny wypełnia odpowiedni formularz i dostarcza 

karty wymagające aktualizacji do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy. Po 

dokonaniu zmian wychowawca przekazuje zaktualizowane karty rodzicom/ 

opiekunom prawnym.  

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1aIgXPSrjvBRljMzTJRYUSeh1nsZNiz8zwNLtkLLB6Nw/edit
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