
 

REGULAMIN  PRZYJMOWANIA  I ODBIERANIA  

DZIECI   ZE  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PUBLICZNA  SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II                                                     

W ZBLUDOWICACH 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej dotyczy dzieci klas I-III.  

1. Dzieci przyjmowane są do świetlicy od godziny 6.30. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały przyprowadzone 

do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami po dowozie autobusem 

szkolnym. 

3. Od godz.7.30 w szkole  pełnią dyżur  nauczyciele, którzy biorą odpowiedzialność za 

uczniów oczekujących na zajęcia. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka ponoszą, odpowiedzialność za dziecko, które 

zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zostało przyprowadzone do świetlicy. 

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku zapisu do 

świetlicy(osoby upoważnione do odbioru). 

6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy 

powinna posiadać przy sobie dowód osobisty. 

7.  Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczna prośbę rodziców. 

8. W szczególnym przypadku dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę nie 

uwzględnioną we wniosku zapisu, ale tylko na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodzica.  

9. Wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych we „wniosku zapisu do świetlicy”, 

mogą dokonać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.  

10. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wskazane We wniosku zapisu , zobowiązani są 

do poinformowania nauczyciela świetlicy lub nauczyciela dyżurującego na korytarzu 

szkolnym o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

11. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci rodzice powinni powiadomić nauczycieli 

świetlicy o problemach zdrowotnych dziecka. 

12. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szklonej oraz 

nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie  

z przepisami ruchu drogowego). 



13. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.   

14.  Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, wychowawcy świetlicy 

realizują procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka  

w świetlicy po godzinach pracy – zał.nr 1. 

15. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan 

osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa– zał.nr 2. 

16. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren 

szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

17. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja wychowawca świetlicy jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować telefonicznie o tym rodzica lub dyrektora szkoły. 

18. Po skończonych zajęciach dziecko z klasy I-III przychodzi do świetlicy/ pod drzwi 

gdzie będą odbywać się zajęcia świetlicowe pod opieką wychowawcy klasy lub 

nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. Nauczyciel ten informuje wychowawcę 

świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy. 

 

 

Zbludowice, dnia 29 stycznia  2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy                             

po godzinach pracy 

 

1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego 

spóźnienia. 

2. Jeżeli o godz.16.00 brak jest informacji od rodziców, wychowawca świetlicy kontaktuje się 

z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka lub inną osobą wskazaną we wniosku zapisu 

dziecka do świetlicy. 

3. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. 

4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami 

dziecka, informuje Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

 5. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka  nauczyciel ma obowiązek 

powiadomić o zaistniałej sytuacji policję i przekazać jej dalsze prowadzenie postępowania. 

 6. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnionej  

lub policji, nauczyciel, wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu 

szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 2 

 

Procedury postępowania w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa np. przez osobę będącą pod wpływem alkoholu 

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie,                

iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel 

zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach zaistniałej sytuacji oraz żądać 

wezwania lub samemu powiadomić innego opiekuna dziecka. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora           

Szkoły. 

3. W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję                    

w celu stwierdzenia w/w faktu. 

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy zastosować 

procedury postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w świetlicy po godzinach 

pracy.  
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