POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY
W jakim wieku dziecko może wracać ze świetlicy samodzielnie do domu,
jeśli rodzic wyrazi na taki powrót pisemną zgodę?
Czy dziecko może być odbierane ze świetlicy przez starsze rodzeństwo?
1. Kodeks Wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną
osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej
przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze
grzywny albo karze nagany.

2. Kodeks Karny
Art. 210. §1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o
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. 9. §2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru
jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w
danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo
mógł przewidzieć.
§3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego
następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

3. Kodeks Drogowy
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod
opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (a więc przykładowo ze starszym
rodzeństwem). Zatem przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi
dziecku, które ukończyło 7 lat.

Powyższe zapisy nie zwalniają oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli
z wykazywania troski o bezpieczeństwo dzieci. Na osobach tych ciąży
ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad osobą dziecka.
W świetle powyższych przepisów pisemna zgoda rodziców na samodzielny
powrót do domu dziecka, które ukończyło 7 lat jest wystarczająca. Oczywiście,
zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego
dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.
Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez starsze rodzeństwo na podstawie
informacji podanej przez rodziców lub prawnych opiekunów w karcie zapisu.

