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PROCEDURY 

OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
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PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Przyjmowani są przede wszystkim uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni 

pracują zawodowo. 

3. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie przekraczają 25 dzieci. Grupą 

(w miarę możliwości) opiekuje się jeden wychowawca. 

4. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii/WF-u mają obowiązek w tym czasie 

zgłosić się do świetlicy. Rodzice/prawni opiekunowie muszą podpisać stosowne 

oświadczenie. 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 
1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie lub są przyprowadzani  

przez rodzica/opiekuna. 

2. Uczniowie wychodzą ze świetlicy zgodnie z dyspozycją rodziców/prawnych 

opiekunów zawartą w karcie zgłoszeniowej:  

• dzieci mogą być odbierane osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby 

upoważnione, 

• wychodzić na własne życzenie,  

• wychodzić po zjedzeniu obiadu,  

• wychodzić o wyznaczonej godzinie, 

• wychodzić po okazaniu pisemnej informacji (umieszczonej w zeszycie 

informacyjnym/na kartce/wysłanej poprzez dziennik elektroniczny). 

W każdym z tych przypadków rodzice/prawni opiekunowie biorą za dziecko pełną 

odpowiedzialność. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.  

4. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność, tzn. podchodzi  

do nauczyciela i podaje swoje imię, nazwisko oraz klasę. 

5. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście. 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy                  

o odbiorze dziecka.  

7. Rodzice/opiekunowie powinni odebrać dzieci natychmiast po zakończeniu 

wykonywania swojej pracy. 

8. Podopieczni nie będą przekazywani osobom je odbierającym podczas przerw 

obiadowych. 

9. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie: 

• dziecko lub osoba odbierająca musi posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie 

podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów, 

• gdy upoważnienie znajduje się w zeszycie informacyjnym ucznia i nie ma 

możliwości kserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia 

następnego,  

• w przypadku braku upoważnienia nauczyciel dzwoni do rodzica/prawnego 

opiekuna i czytając dane z dokumentu ze zdjęciem osoby odbierającej podaje 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu imię i nazwisko osoby chcącej odebrać ucznia. 

Rodzic podejmuje decyzję o wydaniu danej osobie swojego dziecka. Jednocześnie 
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jest on zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia listy osób mogących 

odbierać dziecko. Rodzice/opiekunowie prawni biorą za dziecko pełną 

odpowiedzialność. 

10. Osoby odbierające dzieci zobowiązane są posiadać dokument ze zdjęciem 

potwierdzający ich tożsamość. 

11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte 

powtórnie. 

12. Jeżeli dziecko wyjątkowo samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne 

oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na takie wyjście i deklaruje, 

iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Jeżeli dziecko częściej wraca 

samodzielnie ze świetlicy, rodzic jest zobowiązany do naniesienia odpowiednich 

zmian w karcie świetlicowej. 

13.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. 

Świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. 

14.  O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca (o ile to możliwe) 

informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły oraz postępuje zgodnie z poniższą 

procedurą. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY RODZICE/OPIEKUNOWIE  

NIE ODEBRALI DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 16.00 

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

wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Dziecko  

w tym czasie razem z nauczycielem oczekuje rodzica/opiekuna w auli szkolnej. 

3. Gdy taka sytuacja powtórzy się, rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego 

nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom (policja).  

4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami 

dziecka, informuje dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji. 

5. W wypadku, gdy nauczyciel nie może skontaktować się z kierownikiem świetlicy  

i dyrektorem, podejmuje decyzję samodzielnie.   

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

opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki. Do czasu 

ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza 

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

przekazuje ucznia rodzicowi/opiekunowi. 

7. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu 

rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki 

przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.  

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA  

NA LEKCJE DZIECI KLAS I–III UCZĘSZCZAJĄCYCH  

DO ŚWIETLICY 

 
1. Wychowawca klas pierwszych jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje  

ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach. 

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (WF-u, religii, języka 

angielskiego, zajęć dodatkowych) jest on również zobowiązany do zabrania uczniów 

na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.  
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3. Dzieci z klas II i III  mogą samodzielnie wychodzić na lekcje oraz po lekcjach 

schodzić do świetlicy (o ile takie decyzje zostaną podjęte przez wychowawcę klasy).  

4. Uczniowie przebywający w świetlicy przed lekcjami wypuszczani są dopiero podczas 

przerwy poprzedzającej ich lekcję. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I–III,  

KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO 

Z RÓŻNYCH PRZYCZYN POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI 

 
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać 

w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 

uczniów na jednego nauczyciela. 

2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę  

do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią 

lekcję. 

3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia 

dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście  

i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/prawnych 

opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy. 

4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności. 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka  

przez rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Chore dzieci wychowawca klasy/nauczyciel uczący/wychowawca świetlicy w trakcie 

zajęć lekcyjnych/świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie 

pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów. 

7. Dzieci skarżące się na dolegliwości zdrowotne po stosownym telefonie  

od nauczyciela/pielęgniarki szkolnej winny zostać natychmiastowo odebrane  

przez rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną. 

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA NA ZAJECIA DODATKOWE 

 
1. Wychowawca świetlicy odnotowuje na liście obecności godzinę wyjścia ucznia  

oraz zapisuje na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.  

2. Po skończonych zajęciach uczeń ma obowiązek wrócić na świetlicę.  

3. Nauczyciele świetlicy nie biorą odpowiedzialności za dziecko, które wyszło  

na zajęcia, aż do momentu jego powrotu. Opiekę nad dzieckiem i odpowiedzialność 

przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub osoba prowadząca zajęcia (np. harcerz).  

4. W wypadku, gdy po zajęciach uczeń idzie do domu, zostaje odbierany  

przez rodzica/opiekuna ma obowiązek poinformować o tym fakcie wychowawców 

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 w stanie nietrzeźwości  
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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 

kierownika świetlicy, 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. 

5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA 

AGRESJI SŁOWNEJ LUB FIZYCZNEJ 

 
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do każdorazowego interweniowania wobec 

zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza  

z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu. 

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową. 

3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania 

wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne. 

4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje ukarany 

zgodnie z procedurą przyznawania nagród i kar. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA 

MIENIA KOLEGÓW, ŚWIETLICY 

 
1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy  

oraz sporządza notatkę służbową. 

2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą 

postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie 

szkoły. 

3. Uczeń, który niszczy mienie świetlicy lub kolegów ponosi odpowiedzialność 

materialną wraz ze swoimi rodzicami i zobowiązany jest 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. Uczeń podejrzany o kradzież może zostać poproszony  

o opróżnienie kieszeni oraz wypakowanie plecaka w obecności co najmniej dwóch 

nauczycieli. 

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną 

procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole. 

3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, 

zabawek, telefonów komórkowych itp.  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OPUSZCZENIA 

ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA 

 
1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia kierownika świetlicy, rodziców, 

wychowawcę klasy. 

2. W obecności rodziców (o ile to możliwe) przeprowadza rozmowę z uczniem w celu 

przypomnienia regulaminu świetlicy. 

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową. 

4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, 

rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny oraz zostaje zawieszony 

w prawach uczestnika świetlicy. 

5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia komisja kwalifikacyjna, 

po analizie sytuacji, może usunąć ucznia ze świetlicy.  

 

 

PROCEDURA UDZIELANIA NAGRÓD I KAR WOBEC 

WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 

 
1. Wychowawca świetlicy nagradza uczniów poprzez pochwałę, drobny upominek, 

dyplom, list gratulacyjny. 

2. Karą może być upomnienie, uwaga wpisana do zeszytu informacyjnego, ocena  

z zachowania, rozmowa z rodzicami, zawieszenie w niektórych prawach wychowanka 

świetlicy (np. zakaz gry na komputerze). 

3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani 

według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą 

zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

5. W uzasadnionych przypadkach:  

a. częstego, niewłaściwego zachowania ucznia,  

b. wystąpienia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu  

lub innych dzieci,  

komisja kwalifikacyjna, po analizie sytuacji, może usunąć ucznia ze świetlicy.  

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

 
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez 

kontakt telefoniczny, korespondencję, rozmowy indywidualne – najczęściej podczas 

odbioru dziecka. 

2. Istotne rozmowy z rodzicem wychowawca świetlicy wpisuje do zeszytu 

świetlicowego. 

 

 

PROCEDURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

 
1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej spożywają obiady pod opieką 

wychowawców świetlicy. 

2. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z regulaminem obiadów. 
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PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

 
1. Po wejściu do świetlicy i odłożeniu plecaka w wyznaczonym miejscu dziecko jest 

zobowiązane do bezzwłocznego umycia rąk. 

2. Plecaki uczniów powinny być tak ustawione, by nie stykały się ze sobą. 

3. Dzieci na terenie świetlicy korzystają wyłącznie z własnych przyborów plastyczno-

technicznych. 

4. Podopieczni nie będą przekazywani rodzicom podczas przerw obiadowych. 

5. Rodzice odbierający dzieci ustawiają się w kolejce z zachowaniem właściwych środków 

ostrożności (zasłonięte usta i nos, dystans społeczny). 

6. Rodzice powinni odebrać dzieci natychmiast po zakończeniu wykonywania swojej pracy. 

7. Rodzic/opiekun chcący odebrać dziecko ze świetlicy podchodzi do drzwi numer 131 

(wyjście ewakuacyjne znajdujące się przy świetlicy) i sygnalizuje swoją obecność 

dzwonkiem. Po weryfikacji przez pracownika szkoły, przechodzi pod wejście główne,  

gdzie oczekuje wyjścia swojego dziecka. 

8. Rodzice odbierający dzieci ustawiają się w kolejce z zachowaniem właściwych środków 

ostrożności (zasłonięte usta i nos, dystans społeczny). 

9. Świetlica jest na bieżąco wietrzona, co najmniej w odstępach jednogodzinnych. 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 
 

1. Uczniowie klas młodszych (I-III) korzystają ze stołówki w takim czasie,  

aby nie wykorzystywać przerw obiadowych (godz. 12.00- dzieci uczące się na pierwszej 

zmianie, godz. 13.00- uczniowie uczący się na drugiej zmianie). 

2. Jeśli w danej klasie nie wszyscy uczniowie jedzą obiad, jeden nauczyciel z klasy schodzi  

z uczniami z dwóch klas do stołówki, a drugi nauczyciel zostaje z dziećmi w szkolnym 

korytarzu- organizując w tym czasie przerwę międzylekcyjną. 

3. Dzieci oczekujące w kolejce na wydanie posiłków odkażają ręce płynem dezynfekującym 

znajdującym się w bezpiecznej odległości w wyznaczonych miejscach zaznaczonych taśmą. 

4. Uczniowie mówią wychowawcy swój numer/imię i nazwisko, następnie wychowawca 

odnotowuje wydanie posiłku na liście. Nie wydaje się bloczków z numerkiem/imieniem  

i nazwiskiem do ręki. 

5. Sztućce wydawane są przez osobę wydającą talerz z daniem. 

6. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach na stałych (wyznaczonych miejscach) razem  

ze swoimi rówieśnikami z danej klasy. 

7. Czyszczenia blatów stołów i krzeseł dokonuje wyznaczona osoba z personelu kuchennego 

po każdej grupie jedzącej. 

8. W stołówce pilnuje się ciągłego wietrzenia pomieszczenia. 


