
 
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Procedury dla rodziców i opiekunów 
Przyprowadzanie i odbiór w czasie pandemii  
1. Do świetlicy można  przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe i nie  mieszkające z osobą 

poddaną kwarantannie lub izolacji. 
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe .  
3. Uczeń  bez maseczki przebywa tylko w sali świetlicowej i stołówce. Na korytarzach powinien 

nosić własną maseczkę.  
3. Do godziny 7.45  Rodzic lub Opiekun wprowadza dziecko do sali świetlicowej bocznym 

wejściem. Obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk. 
4. Rodzic lub Opiekun zgłasza się po odbiór dziecka za pośrednictwem wideofonu lub 

telefonicznie i oczekuje na boisku.   
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m, zasłaniają nos i usta. 

6. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, podczas pobytu dziecka w szkole 
Rodzic lub Opiekun  jest zobowiązany każdorazowo jak najszybciej odbierać połączenia 
telefoniczne ze szkoły. 

7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego przybycia i odebrania dziecka ze szkoły w 
przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, a także w przypadku, gdy uczeń 
będzie nagminnie łamał wprowadzone zasady, zwłaszcza dotyczące zachowania dystansu i 
higieny. 

8. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest poinformować o nieobecności dziecka spowodowanej 
chorobą.  

9. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 
przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.  

10.Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie przez rodziców 
/prawnych opiekunów lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. 

11.Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane 
lub zmienione. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości 
wykonania kopi upoważnienia, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego. 

12.Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób 
upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona. 

13.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. 
14.Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do zakończenia pracy  świetlicy wychowawcy realizują 

procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po 
godzinach pracy. 

15.Rodzic ( osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie 
całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach 
świetlicowych. 

16.Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 
17.Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub 

okazjonalnego oświadczenia rodzica  ( opiekuna prawnego).  
18.Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie 

może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia ( zgodnie z przepisami 
Kodeksu ruchu drogowego). 

19.Uczniowie z klas II - VIII zapisani do świetlicy szkolnej zgłaszają się do niej bezpośrednio po 
skończonych zajęciach lekcyjnych. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności, za 
dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 


