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PROCEDURA 

PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH  

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ZAJĘCIA  

DODATKOWE, W TYM PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE 

 

 

1. Wychowawcy klas I-III są zobowiązani do zabierania uczniów na lekcje ze świetlicy i 

odprowadzania ich do świetlicy po zakończonych zajęciach. 

2. Jeżeli lekcje w klasach I-III rozpoczyna inny nauczyciel (np. religii / etyki, języka angiel-

skiego, wychowania fizycznego), jest on również zobowiązany do zabrania i odprowadze-

nia uczniów do świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie klas IV-V samodzielnie wychodzą na lekcje ze świetlicy szkolnej oraz samo-

dzielnie wracają do świetlicy po skończonych lekcjach. 

4. Bezpośrednio przed zabraniem uczniów na lekcje i bezpośrednio po ich doprowadzeniu 

nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności. 

5. Uczniowie oddziałów 0-III uczestniczący w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez 

pracowników szkoły: zajęcia ze specjalistami, kółka zainteresowań, są odbierani przez 

nauczyciela prowadzącego i przez niego są odprowadzani do świetlicy szkolnej. Nauczy-

ciel świetlicy odnotowuje w dzienniku na jakich zajęciach uczeń się znajduje. 

6. Na zajęcia dodatkowe prywatne (prowadzone przez firmy zewnętrzne) uczniowie oddzia-

łów 0-V są zabierani i przyprowadzani przez pracownika firmy organizującej zajęcia, któ-

ry ma upoważnienie do odbioru dziecka wystawione przez rodzica dziecka. Upoważnienie 

ma zawierać informację: w jaki dzień tygodnia i w jakich godzinach będą trwały zajęcia, 

w której sali, imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka nazwa zajęć. Jeżeli 

rodzice przedstawią pisemne oświadczenie, dziecko może samodzielnie wychodzić na za-

jęcia ze świetlicy szkolnej. Oświadczenie ma zawierać nazwę zajęć, dzień i godziny trwa-

nia zajęć. Nauczyciel świetlicy odnotowuje w dzienniku na jakich zajęciach uczeń się 

znajduje. 

7. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii / etyki, wychowania fizycznego, a są to zaję-

cia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być 

nieobecny lub zwolniony wcześniej do domu na podstawie złożonej przez rodziców pi-

semnej deklaracji o nieuczęszczaniu na powyższe zajęcia (w deklaracji powinna być rów-

nież informacja, że w tym czasie rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko). Na 

czas ww. zajęć uczeń może zostać przyprowadzony przez nauczyciela prowadzącego za-

jęcia do świetlicy szkolnej.  

8. Jeżeli lekcja religii / etyki występuje w środku zajęć danego dnia, a uczeń nie uczęszcza 

na tę lekcję, obowiązkowo spędza czas w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela (kla-

sy I-III). Uczeń zostaje przyprowadzony i odebrany ze świetlicy przez nauczyciela religii / 

etyki. Uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są ten czas spędzić w świetlicy lub bibliotece 

szkolnej. 

9. W przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń zwolniony znajduje się pod opieką, w 

czasie trwania lekcji, nauczyciela tego przedmiotu. 


