Procedura bezpiecznego
przyprowadzania, organizacji i odbierania
dzieci ze świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
3. Konwencja Praw Dziecka.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606
oraz z 2005 r.Nr 10, poz. 75)
5. Statut Szkoły

§1
Postanowienia ogólne
Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie
przyprowadzania, przebywania i odbierania ze szkoły oraz w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, określeniu odpowiedzialności Rodziców lub innych
osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły.

§2
Przyprowadzanie dzieci
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Świetlica przyjmuje dzieci od godziny 06.30 do 17.00.
3. Do świetlicy dzieci przychodzą same, są przyprowadzane przez rodziców lub
przez nauczycieli.
4. Dzieci poniżej 7 roku życia rodzice/opiekunowie wprowadzają do sali i powierzają
opiece nauczyciela świetlicy. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich
dziecko będzie samodzielnie przychodziło do sali, biorą za nie odpowiedzialność.
5. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się do Grupowego Zeszytu Obecności.
6. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili
swojej obecności.
7. Uczniowie klas O, I ( do Pasowania na Ucznia) - rano, pod opieką nauczyciela
świetlicy udają się do szatni, skąd odbierani są przez wychowawców.
8. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielom świetlicy aktualnych
telefonów kontaktowych.
9. Nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności w świetlicy.

§3
Bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy
10. Uczniom nie wolno przynosić do świetlicy zabawek lub przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek
zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie
mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
11. Dzieci przebywają w świetlicy w czterech wspólnych salach ( sala główna, sala
gier, „cicha świetlica”, sala TV) od 6:30 do 13:00 i od 15:00 do 17:00. Od godziny
13:00 do 15:00 w sali TV przebywają tylko uczniowie klas „0”, którzy bawią się
odpoczywają i biorą udział w zajęciach pod opieką nauczyciela świetlicy.
12. Zabronione jest samodzielne wychodzenie ze świetlicy do sklepiku, na boisko lub
plac zabaw oraz opuszczanie terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela
świetlicy. Uczniowie klas „0” nie są wypuszczani do sklepiku szkolnego.

§4
Odbieranie dzieci
13. Uczniowie z klas O - I po lekcjach sprowadzani są do szatni przez nauczyciela,
a dzieci nieodebrane są przyprowadzane do świetlicy.
14. Odbiór dzieci poniżej 7 r.ż. jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne
osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
15. Uczniowie klas II-III samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną
zgodę od rodzica/opiekuna ( Karta Przyjęcia Dziecka do Świetlicy).
16. Życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone orzeczeniem sądowym.
17. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
18. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to
osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi świetlicy. W każdej sytuacji
budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z
rodzicami dziecka.
19. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel świetlicy może po uprzednim
kontakcie (telefonicznym) z rodzicem wydać pozwolenie na samodzielny powrót
lub odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica (zapis w Grupowym
Zeszycie Obecności)
20. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność
nawet jeśli przebywają na terenie szkoły.
21. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte
powtórnie ( wyjątkiem mogą być dni dyżurów lub wywiadówek).
22. Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrać do godziny 17.00.
23. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel
sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje
Koordynatorowi Świetlicy a ten Dyrektorowi.
24. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
Drugie nieodebranie dziecka o ustalonej porze będzie skutkowało
wykreśleniem go z listy świetlicowej.

§5
Sytuacje szczególne
25. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci
zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi
zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły.
26. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice zostaną
poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie
ze szkoły.
27. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu,
środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest
ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku
nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru
dziecka osobę oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.
28. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie
nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor zobowiązany jest powiadomić pisemnie
Sąd Rodzinny.
29. W czasie zebrań klasowych świetlica zapewnia opiekę do godz.18.00.

§6
Obowiązki nauczyciela świetlicy
30. Dzieci z klas II-III, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne i dodatkowe
po lekcjach mogą wychodzić same po uzyskaniu zgody od nauczyciela
świetlicy. Dzieci z klas pierwszych samodzielnie wychodzą na zajęcia po
Ślubowaniu.
31. Nauczyciele świetlicy pełnią dyżury podczas 2 przerw obiadowych w stołówce
szkolnej.
32. Uczniowie, którzy nie chodzą na basen pozostają pod opieką nauczycieli
świetlicy. Nauczyciel opiekujący się grupą idącą na basen informuje świetlicę
o liczbie pozostawionych uczniów i informuje o powrocie grupy z basenu.
33. Nauczyciel odprowadzający dzieci do świetlicy jest zobowiązany poinformować
nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia.
34. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane
również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe(bezpłatne i płatne).
35. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany
poinformować koordynatora świetlicy o zaistniałej zmianie.
36. Nauczyciel świetlicy zapisuje dzieci a przy odbiorze odnotowuje godzinę wyjścia
dziecka ze świetlicy.
37. Obowiązkiem nauczycieli świetlicy jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane
przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

38. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili zapisania go
do wyjścia na lekcje, potem do momentu przekazania dziecka rodzicom lub
upoważnionej osobie.
39. Nauczyciel świetlicy powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z kl. O-I.
40. Jeśli dziecko musi pozostać w świetlicy, a nie jest zapisane to wychowawca lub
nauczyciel ma obowiązek przekazać nauczycielom świetlicy numery telefonów
do rodziców/opiekunów dziecka. Procedura nie dotyczy dziecka, którego rodzice/
opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

§7
Dokumentacja
41.Indywidualne Dzienniki Zajęć Świetlicy Szkolnej
42. Grupowy Zeszyt Obecności Dzieci w Świetlicy
43. Zeszyt Dyżurów Wychowawców w Salach
44.Segregatory z Klasowymi Listami Uczniów i Kartami Przyjęcia Dziecka do
Świetlicy
45. Zeszyt Uwag Wychowawców Świetlicy

§8
Zapisy końcowe
46. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze
świetlicy odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciele świetlicy.
47. Przy zapisywaniu dzieci do świetlicy rodzice są informowani o powstałej
procedurze bezpieczeństwa oraz, że jej treść została udostępniona
rodzicom na stronie internetowej szkoły w celu szczegółowego zapoznania się
z jej poszczególnymi zapisami.

PROCEDURA została zatwierdzona przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną
i obowiązuje od 30 stycznia 2017 roku

