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Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy 

Podstawa prawna: 

− Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r z późniejszymi 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 107 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 43 ust. 1 

1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko do świetlicy w określonych 

godzinach pracy świetlicy.  

2. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie przez rodziców 

/prawnych opiekunów lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. 

3. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili 

odwołane lub zmienione. 

4. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy (rodzic/opiekun prawny bądź osoba 

upoważniona) ma obowiązek skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem szkoły i 

w razie konieczności poświadczyć swoją tożsamość legitymując się dowodem 

osobistym bądź innym dokumentem. 

5. Rodzic (osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie 

całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach 

świetlicowych. 

6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających. W przypadku stwierdzenia, że osoba odbierająca 

dziecko jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających 

nauczyciel wszczyna stosowną procedurę postepowania (załącznik 6) 

7. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego 

stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego). Oświadczenie 

musi zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy. Rodzic/ 

prawny opiekun ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka. 

8. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się poinformowanie telefonicznie (poprzez 

sekretariat szkoły) wychowawców świetlicy o upoważnieniu do odbioru dziecka 

osoby nie wpisanej w kartę zgłoszenia lub o jego samodzielnym wyjściu. Należy 

następnie niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną stosowne upoważnienie.  

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności nauczyciel 

informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeśli rodzic osobiście 
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nie może odebrać dziecka, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana osoba musi 

przy odbiorze ucznia okazać dowód tożsamości. 

10. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz 

nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z 

przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). 

11. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka 

jego niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 rok życia. W takiej sytuacji 

nauczyciel powinien otrzymać oświadczenie woli w tym zakresie. 

12. Rodzic/ prawny opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka samodzielnie wychodzącego ze świetlicy oraz odbieranego 

przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy niepełnoletnią na podstawie 

pisemnego oświadczenia. 

13. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

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

Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 wychowawcy realizują 

procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy 

po godzinach pracy. 


