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Procedura odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej 

 
Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II 

 
 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, 

ze zm.). 

 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę  –  Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 60). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

2003 Nr 6 poz. 69, ze zm.). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, ze zm.). 

 

 

Zasady postępowania w przypadku odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej: 

 

1. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się  zgodnie z Kartą zgłoszenia ucznia do 

świetlicy szkolnej.  

2. Uczniowie klas I – III mogą wracać do domu samodzielnie, o porze określonej przez 

rodziców w dokumencie – Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do 

domu.  

3. Osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej musi posiadać pisemne 

upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych zapewniające dziecku pełne 

bezpieczeństwo.  

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci wychowawcy 

kontaktują się z kierownikiem świetlicy, wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły, który 

podejmuje decyzje w sprawie dalszego postępowania. 

 

Zasady postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy szkolnej po upływie 

ustalonego czasu pracy świetlicy: 

 

1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego 

spóźnienia. 

2. Jeżeli o godz. 17.00 brak jest informacji od rodziców, wychowawca świetlicy kontaktuje się  

z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w Karcie Zgłoszenia Ucznia do  

Świetlicy. 

3. Wychowawca świetlicy ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka i sprawuje dalszą opiekę 
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nad nim. 

4. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka, nauczyciel 

informuje kierownika świetlicy, dyrektora i wicedyrektora szkoły o zdarzeniu. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców 

ucznia.  Do  czasu  ustalenia  miejsca  pobytu  dziecko  pozostaje  pod  opieką  nauczyciela  

i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu rodziców, policja w obecności 

nauczyciela przekazuje ucznia rodzicowi lub wskazanemu w ww. Karcie opiekunowi. 

6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców, dziecko 

przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez izbę dziecka lub pogotowie 

opiekuńczo-wychowawcze. 

7. Nauczyciel sporządza notatkę służbową ze zdarzenia. 

8. W przypadku powtarzającej się sytuacji dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny. 

 

Zasady postępowania w przypadku odbioru ucznia przez osobę, co do której zachodzi 

podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających  

ze świetlicy szkolnej 

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy w ocenie wychowawcy świetlicy istnieje 

podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

działania innych środków odurzających, nauczyciel może zażądać wezwania (lub samemu 

wezwać) innego opiekuna dziecka wymienionego w Karcie Zgłoszenia Ucznia do Świetlicy.. 

2. O zajściu wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika 

świetlicy i dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły. 

3. W sytuacji, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy zastosować 

procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy szkolnej po upływie 

ustalonego czasu pracy świetlicy. 

4. W sytuacji, gdy rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko zaprzecza, że jest w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca świetlicy 

może prosić o pomoc policję, w celu stwierdzenia w/w faktu. 
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