
PROCEDURA 

PRZEKAZYWANIA  DZIECI 

obowiązująca 

w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach

Dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Treść  zgodna  jest  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oświatowego,  jak  również  skorelowana  
z dokumentami wewnętrznymi DRO Caritas, w tym z innymi procedurami dotyczącymi zapewnienia
bezpieczeństwa podopiecznym w czasie zajęć i pobytu w placówce.

1. Dzieci  do  Szkoły  przyprowadzane  są  osobiście  przez  rodziców  lub  dowożone  przez

gminę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Szkoły i ze Szkoły sprawują rodzice/opiekun dowozu

gminnego.

3. Rodzice dziecka/opiekun dowozu gminnego mają obowiązek osobistego przyprowadzania

dziecka do Szkoły i oddania go pod opiekę nauczyciela, zgodnie z Procedurą dyżurów

korytarzowych, ust. 6 pkt 3.

4. Osoby przekazujące  dziecko  na  zajęcia  szkolne  zobowiązane  są  w  razie  potrzeby do

udzielenia informacji o stanie jego zdrowia/samopoczuciu psychofizycznym.

5. Po  zajęciach  nauczyciel  przekazuje  dziecko  rodzicom/opiekunom  dowozu  gminnego,

zgodnie z Procedurą dyżurów korytarzowych, ust. 6 pkt 4.

6. Rodzice/opiekun  dowozu  gminnego  mają  obowiązek  osobistego  odebrania  dziecka  

ze Szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Rodzice  mogą  upoważnić  inną  pełnoletnią  osobę  do  odbioru  ich  dziecka  

ze Szkoły. Upoważnienie musi być zgodne z wzorem obowiązującym w placówce. 

8. Żądanie  jednego  z  rodziców  dotyczące  nie  wydawania  dziecka  ze  Szkoły  drugiemu

z  rodziców  może  być  respektowane  wyłącznie  w  wypadku  poparcia  tego  żądania

stosownym orzeczeniem sądowym.
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9. Nauczyciel  ma  prawo  odmówić  wydania  dziecka  osobie,  która  ze  względu  na  swój

stan  (np.  nietrzeźwość)  stanowi  zagrożenie  dla  jego  bezpieczeństwa  (postępowanie

zgodnie z ust. 10, 11, 12, 13).

10. W przypadku, gdy rodzice/opiekun dowozu gminnego lub osoba upoważniona nie odbiera

dziecka ze Szkoły o ustalonej godzinie, pozostaje ono na świetlicy szkolnej.

11. O niewydaniu dziecka (ust.  9) lub jego nieodebraniu (ust.  10) nauczyciel  zawiadamia

Dyrektora/osobę go zastępującą, po czym podejmuje działania mające na celu nawiązanie

kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi. 

12. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców/opiekuna dowozu gminnego lub osobę

upoważnioną,  po  zajęciach  opiekę  nad  nim  przejmuje  nauczyciel  pełniący  dyżur

w świetlicy lub inna osoba wyznaczona  przez Dyrektora, nie dłużej jednak,  jak do jednej

godziny od zakończonych zajęć świetlicowych. 

13. W przypadku  nieodebrania  dziecka  ze  Szkoły  przez  rodziców/osobę  upoważnioną  po

upływie czasu, o którym owa w ust.  12, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi

bądź  osobami  upoważnionymi,  Dyrektor/osoba  go  zastępująca   podejmie  decyzję  

o wezwaniu Policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.

14. Nauczyciel/inna  osoba  wyznaczona  przez  Dyrektora,  o  której  mowa  w  ust.  12,  ma

obowiązek zostać z dzieckiem, aby sprawować nad nim opiekę do wyjaśnienia sytuacji.
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