Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców
(prawnych opiekunów)
1. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które
zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do
świetlicy.
2. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka
i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
3. Bez zezwolenia nauczycieli uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy. dziecko przebywające
w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety,
biblioteki, zajęcia pozalekcyjne itp.).
4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest
powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. odbiór dziecka następuje tylko poprzez
wideofon.
5. W razie wątpliwości wychowawca może poprosić osobę odbierającą dziecko o dokument
potwierdzający jej tożsamość.
6. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka (pow. 7 r.ż) ze świetlicy przez niepełnoletnie
rodzeństwo. jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są
zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. rodzice ponoszą pełną
odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez
nią dziecko.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej
dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. w takiej sytuacji
zostanie wykonany telefon do rodziców lub innej upoważnionej przez nich osoby do odbioru
dziecka. w razie braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek
powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby
(policja).
9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić
ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
10. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
11. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie uwzględniane.
12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą
powiadomić
wychowawców
świetlicy
na
piśmie
z
datą
i
podpisem.
13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby wskazane przez rodziców zobowiązani
są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. w razie nieodebrania dziecka
ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami
prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły
oraz poinformować odpowiednie służby (policja).
15. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 rodzic bądź opiekun prawny ma
obowiązek wpisania się do zeszytu spóźnień. jeżeli spóźnienia będą się powtarzać zostanie
poinformowany dyrektor szkoły lub odpowiednie służby.
podpis rodzica/opiekuna

