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 PROCEDURY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD 
DZIEĆMI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 Procedura pobytu dziecka na świetlicy szkolnej w czasie epidemii 

koronawirusa 

 Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka na 
świetlicy szkolnej 

 Procedura sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Szkoły oraz 
podczas spacerów i wycieczek poza teren Szkoły 

 Procedura w przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej 
przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym 
związku 

 Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że rodzic / opiekun 
prawny zgłosił się  po dziecko będąc pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających 

 Procedura postępowania w przypadku nieodebrania ze świetlicy 
szkolnej dziecka (które nie może samodzielnie wracać do domu) w 
godzinach jej otwarcia 
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Procedura pobytu dziecka na świetlicy szkolnej w czasie epidemii koronawirusa 
 

1. Na świetlicę może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Na zajęcia świetlicowe powinny uczęszczać wyłącznie dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej 
opieki poza szkołą. 

3. Osoby przyprowadzające dzieci na świetlicę i odbierające dzieci ze świetlicy muszą być 
zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie lub w izolacji. Również pozostałe osoby mieszkające 
w tym samym domu muszą być zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Osoby przyprowadzające dzieci na świetlicę i odbierające dzieci ze świetlicy mają obowiązek  
zakryć usta i nos (maseczką, przyłbicą, itp.). Osoby te nie wchodzą do sali świetlicowej. 

5. Uczniowie przed  każdorazowym wejściem do świetlicy mają obowiązek zdezynfekować ręce. 
6. W przypadku konieczności wyjścia z sali świetlicowej, uczniowie mają obowiązek zakryć usta i 

nos (maseczką, przyłbicą, itp.).  
7. W czasie pobytu w sali świetlicowej zaleca się zakrywanie ust i nosa (maseczką, przyłbicą, itp.), 

szczególnie w godzinach największego zatłoczenia. 
8. Z sali świetlicowej są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować (dywan, pluszowe zabawki, książki, puzzle, gry planszowe, klocki Lego, 
itp.). 

9. Uczeń nie zabiera ze sobą do świetlicy żadnych przedmiotów, poza materiałami szkolnymi oraz 
jedzeniem i piciem. 

10. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi ani nie dzielą się jedzeniem i piciem. 
11. Sala świetlicowa jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 
12. Toaleta oraz powierzchnie dotykowe (klamki, włączniki światła, ławki, krzesła itp.) są 

codziennie dezynfekowane. 
13. Uczniowie przebywający na terenie sali świetlicowej mają obowiązek regularnie myć ręce wodą 

z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, itp. 
14. Nauczyciel świetlicy mierzy temperaturę uczniowi z podejrzeniem gorączki. Szkoła dysponuje 

termometrami bezdotykowymi. W przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej 
temperatury, dziecko zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Nauczyciel świetlicy 
powiadamia rodziców / opiekunów dziecka, którzy mają obowiązek niezwłocznie odebrać 
dziecko ze szkoły. 
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Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka  
na świetlicy szkolnej 

 
1. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 6:30 do godz. 17:00. 
2. Przyprowadzanie dziecka na świetlicę i odbieranie dziecka ze świetlicy dokonywane jest przez 

rodziców / opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę. 
3. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka mogą upoważnić na piśmie inne osoby do odbierania 

dziecka ze świetlicy (jednorazowo lub przez wskazany okres czasu). 
4. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości 

(nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, 
podpis upoważniającego. 

5. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dokument 
tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach 
budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka. 

6. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

7. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź upoważnione mogą być inne osoby. 
8. Dziecko może samodzielnie wracać do domu (jednorazowo lub przez wskazany okres czasu), 

jeśli rodzice / opiekuni prawni dziecka napiszą stosowne oświadczenie, zawierające klauzurę o 
treści: „Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
mojego dziecka po opuszczeniu przez niego budynku szkoły.” 

9. Osoby przyprowadzające dziecko na świetlicę zobowiązane są osobiście przekazać dziecko pod 
opiekę nauczycielowi świetlicy. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i 
bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed Szkołą, w szatni, na korytarzu, itp. Dziecko ma 
obowiązek podejść do nauczyciela w celu zapisania jego obecności. 

10. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. 
11. Rodzice / opiekunowie prawni chcący zapisać dziecko na świetlicę, są zobowiązani do 

wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” (dostępnej u nauczycieli świetlicy oraz na 
stronie internetowej Szkoły). 

12. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są dokonywać aktualizację danych osobowych: 
swoich i dziecka (numery telefonów, adresy zamieszkania, itp.). 

13. Ze względów sanitarnych, na świetlicę należy wchodzić w obuwiu zmiennym. 
14. Na świetlicę nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i 

z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do 
stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może poprosić rodzica o przedstawienie zaświadczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

15. Z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej na terenie Szkoły, dzieciom nie są podawane 
żadne leki i nie są wykonywane żadne zabiegi medyczne. 

16. Nauczyciel świetlicy informuje rodziców / opiekunów prawnych dziecka o złym samopoczuciu 
dziecka i w sytuacji potrzeby, prosi o wcześniejsze odebranie dziecka ze Szkoły. 
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Procedura sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Szkoły  
oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren Szkoły 

 
1. Dzieci, w ramach zajęć świetlicowych, wychodzą z nauczycielem świetlicy (za zgodą rodziców 

/ opiekunów prawnych wyrażoną w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy) na spacery poza 
teren Szkoły. 

2. W sytuacji, gdy wszystkie dzieci i nauczyciele wychodzą ze świetlicy, nauczyciel zostawia na 
tablicy ogłoszeń koło sali świetlicy informację o tym, gdzie przebywają dzieci. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać stan liczebny dzieci, w szczególności: 
 przed wyjściem ze Szkoły, 
 przed powrotem do Szkoły  
 po powrocie do Szkoły. 

4. Należy unikać wychodzenia z dziećmi ze Szkoły w przypadku burzy, śnieżycy i innych 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

5. Przed wyjściem poza teren Szkoły, nauczyciel sporządza listę wychodzących dzieci. 
6. Nauczyciel może zabrać ze sobą grupę dzieci liczącą max. 25 osób. 

 
 
 
Procedura w przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodziców 

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku 
 
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o 

ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 
2. Jeśli do Szkoły zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez 

rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. 
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica / opiekuna nieuprawnionego do odbioru 

dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora Szkoły i rodzica sprawującego opiekę nad 
dzieckiem. 

4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie Szkoły 
dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie 
dziecka, itp. nauczyciel świetlicy lub dyrektor powiadamia policję. 
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Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia,                                                           
że rodzic / opiekun prawny zgłosił się  po dziecko będąc                                           

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 
 
1. Nauczyciel powinien odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru  

w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, iż nie ma ona możliwości 
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (np. zachodzi podejrzenie, że znajduje się  pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających). 

2. O każdej odmowie wydania dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru, nauczyciel 
niezwłocznie informuje dyrektora Zespołu oraz pedagoga szkolnego. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności  
w celu nawiązania kontaktu z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. 

4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, dyrektor Zespołu powiadamia Policję. 
5. Dalsze czynności związane z ewentualnym umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym 

podejmuje Policja. 
6. Nauczyciel, pod którego opieką pozostawało dziecko, sporządza notatkę służbową, której kopie 

następnego dnia przekazuje dyrektorowi Zespołu i pedagogowi. 
7. Gdy sytuacja zgłaszania się osoby upoważnionej do odbioru dziecka w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, narkotyków lub innego środka odurzającego będzie się powtarzała, dyrektor 
Zespołu,  w porozumieniu z pedagogiem, informuje Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i 
Nieletnich o sytuacji opiekuńczej dziecka oraz powiadamia rodziców / opiekunów prawnych 
dziecka o podjętych działaniach. 

 
 
 
Procedura postępowania w przypadku nieodebrania ze świetlicy szkolnej 
dziecka (które nie może samodzielnie wracać do domu) w godzinach jej otwarcia 
 
1. W przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej do jej zamknięcia, nauczyciel świetlicy 

podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami / opiekunami prawnymi 
dziecka. 

2. Po nawiązaniu kontaktu, nauczyciel uzgadnia z rodzicami / opiekunami prawnymi jak 
najszybszy czas odbioru dziecka (do 30 min.), czeka na rodzica / opiekuna prawnego lub inną 
wskazaną  przez niego osobę upoważnioną wcześniej pisemnie do odbioru dziecka. Osoba 
wskazana przez rodzica / prawnego opiekuna musi przy odbiorze dziecka okazać dowód 
tożsamości.  

3. Nauczyciel odnotowuje odbiór dziecka w dzienniku zajęć świetlicowych. 
4. Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami / opiekunami prawnymi jest niemożliwy, nauczyciel 

zawiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora Zespołu, który ma prawo powiadomić najbliższy 
Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami / opiekunami prawnymi 
dziecka. 

5. Dalsze czynności związane z ewentualnym umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym 
podejmuje Policja. 

6. Nauczyciel, pod którego opieką pozostawało dziecko, sporządza notatkę służbową, której kopie 
następnego dnia przekazuje dyrektorowi Zespołu i pedagogowi. 

7. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka w 
celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad pobytu dziecka na 
świetlicy szkolnej. 

8. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest 
powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich o sytuacji opiekuńczej dziecka 
oraz powiadamia rodziców / opiekunów prawnych dziecka o podjętych działaniach. 


