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Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej przy 

Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla 

Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r. Nr 6, poz. 69).  

3. Konwencja Praw Dziecka.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. 

Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, 

poz. 75)  

5. Statut Szkoły  

§1 Postanowienia ogólne  

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania  

i odbierania ze świetlicy szkolnej. Określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób 

przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły.  

§2 Przyprowadzanie dzieci  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

2. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 7.00 Za bezpieczeństwo dzieci 

przyprowadzonych do szkoły przed 7.00 odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

3. Przed zajęciami lekcyjnymi zgłoszone wcześniej dzieci przyprowadzane są przez 

rodziców/opiekunów na  korytarz szatni szkolnej  i powierzane pod opiekę 

nauczyciela. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie 

samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej.  

O godzinie 7:10 wychowawca zaprowadza uczniów do świetlicy.  

Dzieci przychodzące do szkoły o godzinie 7:30 idą bezpośrednio do klasy i do 

rozpoczęcia zajęć będą pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

4. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania na 

listę obecności.  

5.  wietlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej 

obecności.  
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§3 Odbieranie dzieci  

Do czasu zainstalowani systemu : 

1. Rodzice/ opiekunowie mogą odbierać dziecko tylko w wyznaczonych godzinach  
12:45-13:00 

13:45 – 14:00 

14:45 – 15:00 

15:45 – 16:00 

2. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłaszają ten fakt w 

śluzie przy portierni z podaniem danych personalnych swoich i dziecka. 

3. Nauczyciel może wydać dziecko po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej 

dziecko z listą osób uprawnionych do jego odbioru.  

4. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z 

rodzicami/opiekunami dziecka.  

5. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.  

6. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poświadczone orzeczeniem sądowym.  

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z 

rodzicem/opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez 

osobę wskazaną przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać 

oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.  

8. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność 

nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.  

9. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od 

rodzica/opiekuna (nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia)  

10. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może 
być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia ( zgodnie z przepisami Kodeksu 
ruchu drogowego). 

11. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu od 

rodziców/opiekunów.  

12. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.  

13. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte 

powtórnie.  

14. Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrać do godziny 17.00. 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.  

§4 Procedura przyprowadzania i odprowadzania na zajęcia dzieci klas I – III 

     uczęszczających do świetlicy 
 

1. Wychowawca klasy I jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy 

przez pierwsze 2 tygodnie. 

2. Pozostałe dzieci przebywające w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same 
po uprzednim przypomnieniu wychowawcy świetlicy. 

3. Po skończonych zajęciach dziecko z klasy I-III przychodzi do świetlicy pod opieką 

wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję ( wyznaczone 
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klasy) W wyznaczonych klasach wychowawca świetlicy przejmuje uczniów w klasie 

gdzie odbywały się zajęcia 

4. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela 

świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy. 

5. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne z uczniami z klas I-III przychodzą 
po dzieci do świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. 

6. Wyjście ucznia na takie zajęcia jest możliwe tylko wówczas, gdy rodzic wyraził 

pisemną zgodę na udział dziecka w tych zajęciach.. 

7. Przed zabraniem uczniów na zajęcia dodatkowe oraz po ich przyjściu do świetlicy 
nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności. 

8. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany poinformować nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dodatkowe ilu uczniów przekazuje mu pod opiekę. 

 

§5 Sytuacje szczególne  

1. W czasie zebrań klasowych (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki po godz. 

17.00.  

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci 

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi.  

3. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną 

poinformowani o sytuacji telefonicznie.  

4. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków 

psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowania i nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego 

rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę, sporządza notatkę 

słubżową oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.  

5. Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od 

rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków 

psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowania.  

6. W przypadku, gdy rodzic/opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu lub innego środka psychoaktywnego nauczyciel może prosić o 

pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.  

7. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie 

nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor może powiadomić Policję, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z 

nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami 

upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy 

szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut. 

 dy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać 

dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do 

odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość 

oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim 

czytelnie.  

9. W sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami 

lub osobami upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje przełożonego o 
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zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję w celu 

ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia oraz zapewnienia uczniowi 

dalszej opieki.  

10.  dy taka sytuacja (odebranie dziecka po godz.1  00) powtarza się 
rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, że może ono zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom.  

11.  eśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza 
notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi Szkoły.  

§6 Zapisy końcowe  

1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/opiekunowie są informowani o 

zasadach działania świetlicy szkolnej.  

2.  reść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej szkoły w celu 
szczegółowego zapoznania się.  

3. Pozostałe procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej znajdują się w Regulaminie 

świetlicy szkolnej.  

 

 

 

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie pandemii 

  

1. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia 

i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

2. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę .  rodki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

3. Obowiązują ogólne zasady higieny   częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy , przed 

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, 

pluszaków, samochodów, itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie 

wymieniają się z innymi uczniami. 

5. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki, sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

6. Rodzice są zobowiązani pozostawać w kontakcie telefonicznym z kierownikiem placówki i 

odbierać każdy telefon.  

7.  wietlica nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka w czasie pobytu w placówce;  
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