Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Otyniu

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka,
które ukończyło 7 lat.
Zezwalam w roku szkolnym ………………………………. na stały, samodzielny powrót mojego dziecka
………………………………………………………………………………………., ucznia/uczennicy* klasy……………….
a) ze szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych zgodnie z aktualnym planem lekcji
zamieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz, w przypadku dzieci dojeżdżających,
zgodnie z rozkładem jazdy autobusu szkolnego;
b) na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w dniach (dotyczy dzieci
zapisanych na świetlicę)*:
Poniedziałek godz. ………………..
Wtorek

godz. …………………

Środa

godz. …………………

Czwartek

godz. …………………

Piątek

godz. ………………..

* Niepotrzebne skreślić – w przypadku nie dokonania wyboru oświadczenie uważa się za nieważne do momentu uzupełnienia

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność
i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie szkoły.

za

zdrowie

Pouczenie:
Szkoła Podstawowa w Otyniu, działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad
dzieckiem dopuszcza możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W przypadku
wyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/opiekunowie.
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r.
Nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami ) dziecko w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z drogi publicznej
tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę, na której
ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie z Kodeksem karnym
z 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz.553 ze zmian.):
Art. 160 § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 210 § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć
osoby określonej w §1. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 89. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze
publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze.
W przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej z powodu wystąpienia
różnych okoliczności (np. złe samopoczucie) stwarza zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość
wzywania rodziców/prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.

Otyń, dnia………………………………………………..

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów:

