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Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie 

 

Przyprowadzanie dzieci do świetlicy szkolnej: 

1. Przed zajęciami lekcyjnymi dziecko do świetlicy przyprowadza rodzic, osoba 

upoważniona lub dziecko przychodzi samodzielnie. Fakt przyjścia dziecka do 

świetlicy jest odnotowany przez nauczyciela w dzienniku świetlicy. 

2. Po zajęciach lekcyjnych dziecko do świetlicy jest przyprowadzane przez nauczyciela, 

który kończy zajęcia z daną klasą:  

 Nauczyciel przyprowadza dzieci podczas przerwy; 

 Do świetlicy klasy wchodzą pojedynczo; 

 Nauczyciel, który przyprowadził dzieci jest obecny do chwili odnotowania 

przyjęcia dziecka przez nauczyciela świetlicy w dzienniku świetlicy; 

 Jeżeli uczniowie kończą zajęcia „przerwą obiadową” dzieci najpierw są 

przyprowadzane przez nauczyciela do świetlicy, a na obiad idą pod opieką 

nauczyciela świetlicy; 

 Nauczyciel przekazując dzieci do innego miejsca niż sala świetlicy (plac zabaw, 

boisko, sala gimnastyczna itp.) podaje nauczycielowi świetlicy listę uczniów, 

którzy zostają pod opieką nauczyciela świetlicy; 

 Nauczyciel przyprowadzając dziecko do świetlicy szkolnej przekazuje 

nauczycielowi świetlicy informacje na jego temat (jeśli jest taka potrzeba) np. złe 

samopoczucie, urazy, konflikt z innym uczniem; 

3. Wyżej wymienione zasady obowiązują również przy przekazywaniu dzieci po 

powrocie z wycieczki klasowej lub szkolnej. 

 

Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej: 

1. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców, osoby upoważnione 

wymienione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

2. Za zgodą rodziców (informacja w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy) dziecko 

może wychodzić do biblioteki szkolnej, na dodatkowe zajęcia zorganizowane na 

terenie szkoły, może być odprowadzone przez pracownika szkoły do busa szkolnego 

lub samodzielnie wracać do domu.  
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WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6:00-18:00; 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu 

z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może być przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom (Policji); 

3. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest osobiste przyprowadzenie dziecka do świetlicy i 

zgłoszenie jego przybycia wychowawcy świetlicy; 

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania 

sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy; 

5. Za umyślne zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie; 

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych 

przedmiotów.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych; 

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez 

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem, po okazaniu dokumentu tożsamości.  

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi 

pełniącemu dyżur; 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobą dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) 

rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). 

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.  
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