Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez
rodziców/opiekunów prawnych.
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez
rodziców/opiekunów prawnych – do i z sali świetlicowej.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało
przyprowadzone do szkoły, ale nie zostało odprowadzone do świetlicy szkolnej.
3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się tzn. podchodzi do biurka i podaje
wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
4. Dziecko odbierane ze świetlicy, wypisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę, oraz z
kim idzie do domu.
5. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka
wychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć
dodatkowych płatnych i bezpłatnych – jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się do świetlicy
szkolnej i z niej został zabrany na zajęcia dodatkowe.
6. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są do okazania na każdą prośbę
dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu
tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy nie wydają dziecka.
7. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów
prawnych, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie
wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane na
oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające
informacje: - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, data; określenie, czy
upoważnienie dotyczy jednego dnia czy kilku dni.
8. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby
upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.
9. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim
kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez
osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o
odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę
odbierającą z dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
10. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do
domu, rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

11. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie w sytuacji gdy:
1) - dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma
ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie,
oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu
obojga nieletnich dzieci,
2) - dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu,
nawet na pisemną prośbę rodziców.
12. W czasie zebrań klasowych, dni otwartych, świetlica nie zapewnia opieki dzieciom,
które:
1) nie uczęszczają do świetlicy szkolnej,
2) tego dnia zostały już raz odebrane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów
prawnych/osoby upoważnione do odbioru.
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po
godzinie 17.30 nauczyciele, wychowawcy świetlicy i inni pracownicy szkoły
postępują zgodnie z poniższą procedurą.

