
Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci: 
 

1. Wejście rodziców do budynku szkoły jest ograniczone do strefy wspólnej (hol przy 
dyżurce). 

2. Uczeń, który do szkoły przychodzi w godzinach porannych od 630 do 745, po wejściu, 
udaje się do szatni, następnie idzie w wyznaczone miejsce, gdzie oczekuje na zajęcia 
lekcyjne (strefa relaksu i hala sportowa). 

3. Na początku roku szkolnego rodzice składają pisemne oświadczenia określające 
godziny pobytu ucznia w świetlicy oraz sposób powrotu dziecka ze szkoły do domu. 

4. {Załącznik nr1} 
5. W przypadku, gdy rodzice zezwalają na samodzielne opuszczanie świetlicy przez 

dziecko, na oświadczeniu wpisują dzień tygodnia i godzinę wyjścia. Oświadczają,  
że biorą odpowiedzialność za samodzielny powrót ucznia do domu. {Załącznik nr2} 

6. W sytuacji, gdy uczeń będzie odbierany przez osoby trzecie, rodzice mają obowiązek 
przedłożyć, wspólnie ustalone i podpisanie przez oboje rodziców, upoważnienie 

            z imiennym wykazem osób odbierających dziecko. {Załącznik nr1,3} 
7. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może odebrać 

dziecko. Sprzeciw jednego rodzica, wobec odbierania dziecka przez drugiego rodzica 
musi być poświadczony orzeczeniem   sądowym.  

8. Osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za pełne bezpieczeństwo dziecka 
musi mieć ukończone 18 lat. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność 
prawną ponoszą rodzice.  

9. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się za pośrednictwem wideofonu. 
10. Podstawą do odebrania dziecka jest pozytywne przejście weryfikacji tożsamości osoby 

odbierającej. W tym celu, nauczyciel może poprosić o okazanie dowodu osobistego 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

11. W sytuacji budzącej wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej, nauczyciel 
kontaktuje się z rodzicem. 

12. Uczeń kończący zajęcia świetlicowe, który wychodzi samodzielnie do domu lub jest 
odbierany, ma obowiązek udać się bezpośrednio do szatni, a następnie opuścić teren 
szkoły.  

13. Uczeń, który chce wyjść ze świetlicy poza wcześniejszymi ustaleniami zapisanymi 
na oświadczeniu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców. 
Ustna prośba dziecka nie będzie uwzględniana. 

14. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć świetlicowych, nauczyciel postępuje  
            zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku samowolnego opuszczania 
            zajęć lub terenu szkoły przez ucznia. Powiadamia o zdarzeniu rodziców.  

15. Rodzice zobowiązani są w formie pisemnej powiadomić nauczyciela świetlicy,  
            że uczeń po lekcjach nie pozostanie w świetlicy.  

16. Uczeń, który nie ukończył 7 lat, nie może samodzielnie wracać do domu. 
17. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez rodziców lub osoby 

wskazane w oświadczeniu, nauczyciel: 
a. niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka 

i ustala kto i kiedy odbierze dziecko, 
b. zapewnia uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub  osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka, 



c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości skontaktowania się 
z rodzicami lub osobami upoważnionymi (telefony wskazane w karcie 
zgłoszenia dziecka  do świetlicy i na oświadczeniu upoważniającym 
do odbioru ucznia przez wskazane osoby) nauczyciel oczekuje z dzieckiem 
w placówce szkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia 
dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzje o poinformowaniu Policji. 

18. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać, odwozić ucznia 
do domu. 
 

 


