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Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka w 

wyznaczonym czasie 

 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy 

czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się 

rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania 

dziecka  nauczyciel poinformuje dyrektora, który dalej zajmie się monitorowaniem 

zaistniałej sytuacji. 

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

opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  

3. Jeśli dyrektor nie może nawiązań kontaktu z rodzicami, powiadamia policję w celu 

ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej 

opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką dyrektora i 

funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności 

dyrektora przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.  

4. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów 

dziecko przekazywane jest policji. 

 

Procedura przyprowadzania dzieci klas I przez nauczycieli do świetlicy 

szkolnej:  

 

1. Nauczyciele klas I, którzy mają z daną klasę ostatnią lekcję zobowiązani są do 

przekazania dzieci do świetlicy szkolnej. 

4. Nauczyciel  jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów 

przekazuje pod jego opiekę.  

 

 



 

Procedura postępowania w przypadku, gdy dzieci korzystają ze świetlicy pod 

nieobecność nauczyciela, z którym powinny mieć lekcję lub w innych 

uzasadnionych sytuacjach:  

 

1. W sytuacjach wyjątkowych ( np. nieobecność nauczyciela) dzieci nie zapisane do 

świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy 

obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów. 

2. W sytuacji opisanej w punkcie 1, dyrektor informuje nauczyciela świetlicy o 

zaistniałej sytuacji osobiście oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w 

pokoju nauczycielskim. 

3. Uczeń nie zapisany do świetlicy może uczestniczyć w zajęciach świetlicowych 

doraźnie tylko na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów, którą uczeń 

przedkłada nauczycielowi świetlicy. 

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co 

do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod 

wpływem innych środków odurzających :  

 

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 sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego 

opiekuna dziecka.  

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  

wychowawcę oraz  dyrektora szkoły.  

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.  

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

wezwać policję.  

 

 



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 powiadamia wychowawcę klasy i 

rodziców o zdarzeniu. 

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.   

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i świetlicy:  

 

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

dyrektora szkoły.  

2. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji. 

3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność 

materialną i zobowiązani są 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. 

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego. 

3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich 

przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.  

 

Procedura związana z wyjściem dzieci ze świetlicy na zajęcia szkolne: 

 

1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do 

dostarczenia listy dzieci uczęszczających na jego zajęcia w ciągu 3 dni od daty 

rozpoczęcia tych zajęć. 

2.Nauczyciel świetlicy wysyła dzieci na zajęcia w szkole, sprawując nad nimi opiekę 



podczas przejścia przez ulicę aż do momentu, gdy znajdą się oni na terenie 

szkolnym.  

 

Procedura dotycząca dzieci dojeżdżających autobusami szkolnymi. 

 

1. Dzieci są dowożone przed zajęciami na przystanek szkolny dwoma 

autobusami szkolnymi. 

2. Opiekunowie z autobusów przekazują uczniów konserwatorowi, który czuwa 

nad bezpiecznym przejściem dzieci przez ulicę. 

3. Uczniowie z przystanku udają się niezwłocznie do szkoły, gdzie opiekę 

przejmują nauczyciele dyżurujący. 

4. Po lekcjach uczniowie dojeżdżający udają się bezpośrednio do świetlicy.  

5. Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły oczekującymi na transport po 

zajęciach sprawuje nauczyciel świetlicy. 

6. Jeśli w godzinach odjazdu autobusów w świetlicy przebywają uczniowie nie 

odjeżdżajacy w danym czasie, nauczyciel jest zobowiązany zabrać ich na 

przystanek do momentu odjazdu autobusów, a następnie wraca z nimi do 

świetlicy. 

7. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel świetlicy może, na czas opieki nad 

dziećmi oczekującymi na transport po zajęciach, pozostawić pozostałych 

uczniów w bibliotece publicznej po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem. 

 

 


