
 1

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, 

fizycznej 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy 

zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, 

przeprowadza z nimi rozmowę oraz informuje rodziców o zdarzeniu. 

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o 

uczniach. 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów lub 

koleżanek w świetlicy 

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. 

Sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach. 

2. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników 

świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów lub 

mienie świetlicy.  

3. Uczeń niszczący mienie kolegów, mienie świetlicy zobowiązany jest do naprawienia 

wyrządzonej szkody. 

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży 

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca 

przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza 

notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.  

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę 

z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych. W przypadku wyjaśnienia 

zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.  

3. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona 

policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu. 
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Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez 

pozwolenia 

1. Wychowawca o zdarzeniu informuje kierownika świetlicy, rodziców, wychowawcę 

klasy. 2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu 

przypomnienia regulaminu świetlicy.  

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o 

uczniach.  

3. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia, 

rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny. 

 

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej  

1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej i przebywające w tym czasie pod 

opieką świetlicy, obiady spożywają pod opieką wychowawców świetlicy (klasy 1-3). 

2. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym grafikiem.  

3. Wychowawcy świetlicy sprawują także opiekę nad dziećmi, których czas lekcji i 

obiadu pokrywają się. Wychowawca świetlicy zabiera dzieci z wyznaczonych klas na 

obiad, opiekuje się nimi w trakcie spożywania posiłku i odprowadza je do klasy pod 

opiekę nauczyciela wychowawcy. 

 


