
Załącznik nr 5 

 

Procedury 

Procedury postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w świetlicy po godzinach pracy 

 

1. Rodzice powinni powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego 

spóźnienia. 

2. Jeżeli o godzinie 15.00 brak jest informacji od rodziców wychowawca świetlicy kontaktuje się z 

rodzicami, bądź prawnymi opiekunami dziecka wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy 

szkolnej. 

3. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. 

4. Nauczyciel nie może pozostawić wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez 

rodzica lub osobę upoważnioną. 

5. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź prawnymi opiekunami 

dziecka informuje Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców i 

zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod 

opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu rodziców policjant w 

obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicowi / opiekunowi. 

7. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/ opiekunów 

dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki  przez Izbę Dziecka  lub Pogotowie 

Opiekuńczo-Wychowawcze. 

8 .Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi 

Szkoły. 

9. Każde spóźnienie jest wpisywane do „Zeszytu spóźnień”. Trzy wpisy do zeszytu mogą 

skutkować rozmową z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym oraz podjęciem adekwatnych do 

sytuacji działań. 

 

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

zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych  środków 

odurzających 

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż 

dziecko odbierane jest przez osobę , wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany 

jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania lub samemu 

wezwać innego opiekuna dziecka. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dyrektora Szkoły 

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.  

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy zastosować 

procedury postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w świetlicy po godzinach pracy. 

5. W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, iż jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może  poprosić o pomoc Policję w celu 

stwierdzenia w/w faktu. 


