
 

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy 

Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie 
 

I  Procedura odbioru uczniów ze świetlicy szkolnej. 

 
1. Ucznia mogą odebrać jego rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione przez opiekunów  
 w Karcie odbioru dziecka ze świetlicy. 

2. Ucznia odebrać mogą inne osoby upoważnione jednorazowo przez rodziców/opiekunów prawnych - 

w takiej sytuacji: 

 a) upoważnienie musi być sporządzone w formie pisemnej i musi zawierać: imię i nazwisko 

 dziecka odbieranego, klasę, do której uczęszcza, imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

 osoby upoważnionej, datę odbioru, czytelny podpis rodzica/opiekuna i datę sporządzenia 

 upoważnienia; 

 b) upoważnienie zostaje skserowane/zatrzymane przez wychowawcę i dołączone do 

 dokumentacji świetlicowej; 

 c) jako upoważnienia nie traktuje się deklaracji telefonicznej ustnej. 

3. Odbiór zgłaszany jest do p. woźnej dyżurującej przy wejściu do szkoły. Rodzic oczekuje na 

dziecko  przed szkołą lub w miejscu do tego wyznaczonym przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

Po sprowadzeniu ucznia przez wychowawcę świetlicy osoba upoważniona do odbioru podpisuje 

listę odbioru (wpisując godzinę odbioru i składając podpis).  

4. Nauczyciel wychowawca jest upoważniony do poproszenia osoby odbierającej o potwierdzenie 

 tożsamości przy pomocy ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu, 

 prawa jazdy, legitymacji, karty rowerowej). 

5. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko po jego odebraniu. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do aktualizowania danych odbioru w razie 

 ewentualnej ich zmiany (dodawanie/usuwanie osób upoważnionych, aktualizowanie numerów 

 kontaktowych). 

7. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do nieodbierania ucznia przez drugiego 

 rodzica jest honorowane dopiero w momencie przedstawienia przez niego orzeczenia 

 sądowego.  

II Zasady bezpiecznego przebywania ucznia w świetlicy szkolnej zgodne z wytycznymi 

zawartymi w Procedurach  Organizacji Pracy Szkoły: 

1. Uczeń, który korzysta ze świetlicy przed rozpoczęciem lekcji podlega procedurom 

bezpieczeństwa (mierzenie temperatury, mycie rąk). 

2. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk.  

3. Sale, w których przebywają wychowankowie świetlicy należy wietrzyć nie rzadziej niż 

co godzinę. 

4. Grupy świetlicowe będą schodziły na obiad według harmonogramu. 

5. Zajęcia w świetlicy będą prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

związanego z pandemią np. podczas wyjścia na dwór poszczególne grupy świetlicowe 

będą rozmieszczone różnych miejscach boiska szkolnego. 

6. Osoby, którym pogorszy się samopoczucie podczas przebywania w świetlicy 

zobowiązane są do zgłoszenia tego kierownikowi świetlicy lub dyrektorowi szkoły. W 

przypadku ucznia niezwłocznie zostaną powiadomieni jego opiekunowie. 
 

III   Procedura postępowania w przypadku próby odebrania dziecka przez osobę, co do 

której zachodzi podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu/innych substancji 

odurzających. 

 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji odbioru ucznia przez osobę, co do której nauczyciel ma 

 podejrzenie, iż znajduje się ona pod wpływem substancji odurzających, zobowiązany jest on 

 do poinformowania jej o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu 



 

 

 wezwać) innego opiekuna. W razie braku możliwości skontaktowania się z inna osobą 

 upoważnioną do odbioru, nauczyciel kontaktuje się z policją. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany jak najszybciej poinformować dyrektora Szkoły, 

kierownika świetlicy i wychowawcę klasy. 

3. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową przedstawiającą zaistniałą sytuację. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany oczekiwać z uczniem do jego odbioru przez inną osobę upoważnioną 

 lub w przypadku braku takiej, do czasu przekazania ucznia reprezentantowi policji  
 i umieszczenia ucznia w placówce opiekuńczej. 

 

III   Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy 

świetlicy. 
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy (7:30-

 17:30). 

2. Jeżeli rodzic/osoba upoważniona do odbioru nie zgłosi się po odbiór dziecka do godziny  17:30, 

 nauczyciel podejmuje próbę nawiązania z nimi kontaktu telefonicznego, w celu wyjaśnienia 

 sytuacji i ustalenia ostatecznej godziny odbioru.  

3. Rodzic/osoba upoważniona odbierając dziecko po godzinie 17:30  ma obowiązek podpisania 

 informacji dotyczącej godziny odbioru dziecka, przygotowanej przez wychowawcę świetlicy, 

 która tego samego dnia zostaje dołączona do świetlicowej dokumentacji ucznia.  

4. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicem/osobą upoważnioną skutkuje 

 powiadomieniem o tym fakcie dyrektora Szkoły, kierownika świetlic, a potem policji celem 

przekazania dziecka i umieszczenia w placówce opiekuńczej.  

5. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną osobę upoważnioną do odbioru lub policję, 

 wychowawca nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod 

 opieką innej osoby.  

6. Powtarzające się przypadki nieodbierania dziecka w godzinach pracy świetlicy obligują 

 wychowawcę świetlicy do zgłoszenia zaistniałych sytuacji kierownikowi świetlicy, dyrektorowi 

Szkoły oraz kolejno  obligują Szkołę do powiadomienia sądu rodzinnego  

z wnioskiem o wgląd w sytuację  rodzinną.  

 

IV   Procedura postępowania w sytuacji pogorszenia zdrowia ucznia. 

 
1. W przypadku zaobserwowanego przez nauczyciela/zgłoszonego przez ucznia złego samopoczucia, 

 nauczyciel przeprowadza ogólną kontrolę stanu zdrowia dziecka (oględziny, ewentualne 

 zmierzenie temperatury). 

2. W przypadku stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu nauczyciel jest zobowiązany (w zależności od 

 rangi sytuacji) do: 

 a) zapewnienia bezpieczeństwa uczniowi (fizycznego i psychicznego), 

 b) skontaktowania się z pielęgniarką szkolną (gdy jest obecna) i/lub udzielenia podstawowej 

 pomocy (obmycie wodą, przyłożenie kompresu, założenie czystego opatrunku, prowadzenie 

 resuscytacji), 

 c) skontaktowania się z pogotowiem ratunkowym (w przypadku stanu poważnego zagrożenia 

 zdrowia i życia ucznia), 

 d) skontaktowania się z rodzicem i poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji oraz o podjętych 

 działaniach pomocowych, 

 e) w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego lub podejrzenia zaistnienia poważniejszego 

 uszczerbku na zdrowiu ucznia (np. złamanie kończyny): skontaktowanie się z kierownikiem 

świetlicy lub dyrektorem Szkoły i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. 

3. Gdy obecna jest pielęgniarka szkolna, uczeń chory przebywa pod jej opieką do czasu odebrania 

 przez opiekuna prawnego/osobę upoważnioną; uczeń wraca pod opiekę nauczyciela 

 wychowawcy, jeśli nie zostanie odebrany przez rodzica/osobę upoważnioną do czasu 

 zakończenia pracy przez pielęgniarkę. 

 



 

 

V   Procedura postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków agresji 

słownej. 

 
1. Nauczyciel  świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia. 

2. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy 

 działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną. 

3. W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców  
 i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową  
 w dzienniku świetlicowym danej grupy /w zakładce „Rozmowy”/. 

VI   Procedura postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków agresji 

fizycznej. 

 
1. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do interwencji, w tym: izolacji uczestników zajścia, 

 przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców  
 o zdarzeniu. 

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy. 

3. W przypadku wyjątkowo agresywnych/trudnych do opanowania ataków wychowawca świetlicy 

 powiadamia dyrektora Szkoły, pedagoga, rodziców ucznia oraz w skrajnie trudnych 

 sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe. 

4. Powtarzające się zachowania agresywne obligują nauczyciela świetlicy do poinformowania o fakcie 

 dyrektora Szkoły oraz zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia planu 

 pomocy w ścisłej współpracy z rodzicami, a w przypadku braku współpracy obliguje Szkołę 

 do podjęcia działań pomocowych w konsultacji z sądem opiekuńczym. 

 

VII   Procedury związane z zajęciami pozalekcyjnymi dodatkowymi. 

 
1. Szkoła oferuje możliwość zapisu uczniów na wybrane płatne zajęcia dodatkowe, realizowane  
 w czasie opieki świetlicowej, a także na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne  
 (np. logopedyczne). 

2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania o fakcie zapisu na każdy cykl 

 zajęciowy poprzez wypełnienie i dostarczenie druku „Zgoda na udział w zajęciach 

 dodatkowych” (dostępnego u wychowawców świetlic), który zostaje dołączony do 

 dokumentacji świetlicowej ucznia. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do informowania nauczyciela świetlicy o wycofaniu 

 dziecka z wybranych zajęć dodatkowych. 

4. Ustna deklaracja ucznia odnośnie zapisu na zajęcia nie jest ważna - brak ww. wypełnionej zgody 

 uniemożliwia nauczycielowi świetlicy wypuszczenie dziecka na dane zajęcia dodatkowe. 

5. Uczniowie zapisani na zajęcia są przekazywani bezpośrednio trenerowi danych zajęć, który od tego 

 momentu przejmuje nad nimi opiekę i sprawuje ją do momentu ich przyprowadzenia do sali 

 świetlicowej oraz zgłoszenia wszystkich uczniów nauczycielowi świetlicy. 

6. Nauczyciel świetlicy zaznacza na liście obecności fakt przekazania uczniów na zajęcia dodatkowe 

 (poprzez umieszczenie odpowiedniego symbolu zajęć przy nazwisku ucznia). 

 

VIII   Zasady i procedury obowiązujące podczas wyjść na teren okołoszkolny (plac zabaw, 

boiska). 

 
1. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną po jej uprzątnięciu, zabierając wszystkie swoje rzeczy. 

2. Uczniowie plecaki i cenne rzeczy pozostawiają w szatni; plecak i inne rzeczy uczeń może wziąć ze 

 sobą tylko za wyraźną zgodą nauczyciela. 

3. Po przebraniu uczniowie oczekują na resztę grupy, ustawiając się przy ścianie korytarza. 

4. Przy wychodzeniu z budynku szkolnego nauczyciel wychowawca przelicza uczniów, którzy 

 pozostają pod jego opieką. 

5. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów co około 15 

 minut (w trybie wzrokowym). 



 

 

6. Na terenie okołoszkolnym uczniowie: 

 a) mogą jeść i pić przebywając w jednym miejscu (siedząc lub stojąc na poboczu), 

 b) bawią się i biegają z zachowaniem zasad ostrożności i uważności ze względu na innych 

 uczniów, 

 c) używają sprzętów sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 d) dbają o mienie szkolne, 

 e) wspinają się na wyposażenie placu zabaw z zachowaniem bezpiecznej wysokości, na 

 sprzęty przeznaczone do wspinaczki, 

 f) informują wychowawcę o każdorazowym kilkumetrowym oddaleniu się od grupy, przy 

 jednoczesnym zachowaniu kontaktu wzrokowego z nauczycielem. 

7. W sytuacji zgłoszenia przez uczniów potrzeby udania się do toalety/szatni/sali, nauczyciel: 

 a) w przypadku gdy obecny jest inny nauczyciel: zbiera grupę chętnych uczniów i informuje 

 drugiego nauczyciela o przejęciu określonej grupy - jest on niniejszym zobowiązany do 

 zaznaczenia na listach obecności faktu oddalenia się wybranych dzieci. Kolejno razem z grupą 

 udaje się do budynku szkolnego i wspólnie wraca do pozostałej grupy; jest zobowiązany przy 

 tym poinformować innych nauczycieli wychowawców o powrocie, którzy zaznaczają na 

 listach również powrót dzieci. 

 b) w przypadku gdy na terenie nie jest obecny inny nauczyciel: nauczyciel wychowawca 

 zbiera całą grupę świetlicową i wspólnie udają się do budynku szkolnego. 

8. W przypadku rozdzielenia i wymieszania uczniów między grupami na rzecz przebywania w innej 

 części terenu okołoszkolnego (boisko-plac zabaw) niż wychowawca ich grupy, nauczyciele 

 zobowiązani są do zaznaczenia na liście uczniów oddalających się pod opieką innego 

 nauczyciela oraz do spisania listy uczniów spoza swojej grupy, których przejmują pod 

 czasową opiekę. 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel informuje o tym fakcie 

 innego nauczyciela dyżurującego, a następnie postępuje zgodnie z Procedurami postępowania 

 w sytuacji pogorszenia zdrowia ucznia. Jeśli sytuacja wymaga powrotu nauczyciela z uczniem 

 do szkoły w celu udzielenia mu pomocy, inny wybrany nauczyciel wychowawca czasowo 

 przejmuje opiekę nad grupą, przy czym są oni ze sobą w kontakcie telefonicznym. Jeśli nie 

 jest w tym czasie obecny inny nauczyciel świetlicy, a sytuacja wymaga powrotu do budynku 

 szkolnego, wychowawca wraca z całą grupą i postępuje zgodnie z Procedurami postępowania 

 w sytuacji pogorszenia zdrowia ucznia. 

 

IX    Zasady korzystania z telefonów komórkowych w świetlicy szkolnej. 

 
1. Uczniowie mogą posiadać telefony komórkowe/smartwatche tylko wtedy, gdy nauczyciel został 

 uprzednio o tym poinformowany przez rodzica. 

2. Uczniowie korzystają z telefonów tylko w wyjątkowych sytuacjach kontaktu z rodzicami, za wiedzą 

 i zgodą nauczyciela; w pozostałym czasie są one przechowywane w plecaku ucznia. 

3. W przypadku używania telefonu/smartwatcha bez zgody nauczyciela urządzenie jest uczniowi 

 odbierane i przechowywane u nauczyciela w trybie włączonym, oraz jest wydawane tylko na 

 czas konieczności użycia, zaś oddane rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie upoważnionej 

 do odbioru w momencie wyjścia ucznia do domu. 

 

 


