
 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej w Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

 

Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej 

1.Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone przez nich lub inne osoby do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.  

2.Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami/po lekcjach.  

3.Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.  

4.Po zakończonych lekcjach uczniowie kl.1-3 przyprowadzani są przez nauczyciela, 

przekazanie odbywa się na podstawie listy obecności.  

5. Uczniowie klas 4 zapisani do świetlicy zgłaszają się samodzielnie po zakończonych 

lekcjach i mają obowiązek poinformować nauczyciela o pozostaniu w świetlicy lub o 

samodzielnym powrocie do domu.  

 

Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej  

1.Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej.  

2.Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnione przez nich osoby.  

3. Nauczyciele są zobowiązani w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom do weryfikacji 

tożsamości osoby odbierającej.  

4.W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej, jak również wszelkich jednorazowych 

upoważnień lub zezwoleń, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować o 

tym nauczyciela świetlicy w formie pisemnej.  

5.Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).  

6.Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko 

lub inną osobę.  

7.W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba 

wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic (opiekun prawny) może 

upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru ucznia za pomocą informacji w LIBRUS 

SYNERGIA. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem 

tożsamości. Nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.  

8.Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi.  



9.Rodzice (osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze 

dziecka ze świetlicy.  

10.Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze 

świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku 

odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.  

11.Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić świetlicy szkolnej 

i mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie (w tym celu rodzice wypełniają 

odpowiednie oświadczenie)- zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym.  

12.W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) 

zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia, które znajduje się na karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej. Bez wypełnienia upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

13.Dzieci uczęszczające na świetlicą szkolną mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie- 

rodzeństwo, które ukończyło 13 r. życia (zgoda rodziców – opiekunów prawnych na wyjście 

dziecka z rodzeństwem, które nie ukończyło 13r. życia, należy rozumieć jako zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). 

14.Prośby rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

15.Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.15-18.00 

16.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i 

punktualnego odbioru dziecka. 


