
Załącznik 4 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 

 

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(DZ. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

 Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone przez nich lub inne osoby do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

 Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

 Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność, poprzez podanie swoich 

danych wychowawcy (imię, nazwisko, klasa) oraz podaje godzinę opuszczenia 

świetlicy w przypadku samodzielnego wyjścia. 

 Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia 

dziecka  

do świetlicy szkolnej. 

 Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnione osoby. 

 W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia dziecka  

do świetlicy, jak również wszelkich jednorazowych upoważnień lub zezwoleń, 

rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować o tym w formie pisemnej 

wychowawcę świetlicy. 

 Wychowawca świetlicy nie zastosuje się ustnych informacji przekazanych                      

przez dziecko lub inną osobę. 

 W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic/opiekun prawny lub inna osoba 

wskazana  

w upoważnieniu do odbioru dziecka nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun 

prawny może telefonicznie wskazać inną osobę do odbioru ucznia. Wskazana osoba 

jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości przy odbiorze.  

 Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy. 

 Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do poinformowania nauczyciela  

o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

 Ze świetlicy lub miejsca, w którym aktualnie przebywa grupa (sala zabaw, boisko 

szkolne, sala informatyczna, patio, itp.) można pozwolić dziecku odejść dopiero 

wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona/personel szkoły dotrze na miejsce pobytu 

grupy. 

 Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, nie mogą samodzielnie opuścić świetlicy 

szkolnej. 



 Życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

Dziecko opuszcza świetlicę bez pozwolenia: 

 

 Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z dzieckiem, które opuściło świetlicę  

bez pozwolenia. 

 Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców oraz wychowawcę klasy 

dziecka. 

 W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia, 

rozmowę z dzieckiem przeprowadza pedagog szkolny. 

 

Rodzic nie odebrał dziecka w wyznaczonym czasie (do 17:00): 

 

 Wychowawca, dyżurujący w świetlicy, kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, 

informując o spóźnieniu i zobowiązując do niezwłocznego odbioru dziecka. Rodzic 

zostaje pouczony, że jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać, to dziecko może być 

przekazane odpowiednim organom i może być skreślone z listy uczniów świetlicy. 

 W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca 

świetlicy zawiadamia odpowiednie organa (Policja). 

 Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki, a także 

sporządza notatkę służbową.  

 O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają także wychowawca klasy dziecka  

oraz pedagog szkolny. 

 

Dziecko ma zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu, lecz wraca do świetlicy,  

bo nikogo nie zastało: 

 

 Wychowawca świetlicy postępuje tak, jak w przypadku, gdy dziecko nie zostało 

odebrane ze świetlicy. 

 

Po dziecko przyszła osoba nie wskazana przez rodziców w upoważnieniu do odbioru 

dziecka ze świetlicy: 

 

 Wychowawca świetlicy nie może oddać dziecka osobie nieupoważnionej                         

przez rodzica/opiekuna prawnego.  

 



Po dziecko zgłosiła się osoba pod wpływem alkoholu lub innych używek: 

 Jeżeli występuje podejrzenie, że dziecko odbierane jest przez osobę w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, wychowawca zobowiązany 

jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz wezwać telefonicznie 

opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka. 

 Jeśli nie można skontaktować się telefonicznie z inna upoważnioną osobą lub nie 

została taka wskazana przez rodzica, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, 

który wzywa policję, a sprawę przekazuje pedagogowi szkolnemu. 

 Z zaistniałej sytuacji wychowawca sporządza notatkę służbową. 

 

Dziecko uległo wypadkowi: 

 

 Wychowawca informuje o tym zdarzeniu dyrektora i pielęgniarkę szkolną, która 

opiekuje się dzieckiem do przyjazdu pogotowia. 

 Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, dzieckiem, do przyjazdu pogotowia, opiekuje się 

nauczyciel dyżurujący w świetlicy. 

 O zaistniałym wypadku wychowawca świetlicy lub dyrektor szkoły informuje 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 Z zaistniałej sytuacji wychowawca sporządza notatkę służbową. 

 

Dziecko zachorowało: 

 

 Wychowawca odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej, powiadamia o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 Jeśli pielęgniarka jest nieobecna wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców/ 

opiekunów prawnych, informując o tym wychowawcę klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


