
Szanowni Rodzice! 

W roku szkolnym 2022/23 nadal będziemy pracować na procedurach zeszłorocznych 
(przyprowadzania i  odbierania Uczniów oraz ich funkcjonowania w świetlicy 
szkolnej). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami i przestrzeganie ich dla 
usprawnienia pracy, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa nas wszystkich. 
 
Obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców na teren szkoły.  
( w sytuacjach wyjątkowych zgodę na wejście może wyrazić  Dyrektor Szkoły) 
  
Procedura przyprowadzania dzieci do świetlicy: 

     Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do głównego wejścia  
     i zostawia przy portierni. Dziecko samo wchodzi do wyznaczonej sali . 
     W okresie adaptacyjnym (pierwsze 1-2 tygodnie) przy portierni będzie    
     wychowawca świetlicy, który pomoże dziecku „odnaleźć” swoją salę. :)  

 
Procedura odbierania dziecka ze świetlicy:  

     Rodzic/opiekun przychodzi do Portierni i zgłasza chęć odebrania dziecka:  
 

Wariant A: Rodzice otrzymują wcześniej 2 PRZEPUSTKI (numerowane), które 
będą upoważniać do  szybkiego odbioru dziecka. Osoba, która okaże 
Przepustkę  będzie odbierać dziecko bez legitymowania. Wychowawca 
świetlicy będzie informowany telefonicznie przez Pracownika Portierni o tym, 
które dziecko idzie do domu i kto je odbiera.  

• Uwaga: Zeszłoroczne przepustki obowiązują przez pierwsze 2 tyg 
września, potem wchodzą w życie nowe przepustki (każde dziecko 
dostanie je po dostarczeniu Karty Zapisu na bieżący rok). 

 
Wariant B:   Po dziecko przychodzi osoba bez PRZEPUSTKI  i wtedy procedura 
odbioru znacznie się wydłuża - musi nastąpić wylegitymowanie tej osoby i 
sprawdzenie uprawnienia do odbioru  
w Karcie Zapisu do świetlicy (co roku trzeba na nowo wypełnić Kartę-do 
pobrania na stronie szkoły lub w dniu 01 września w świetlicy!) .  
Pracownik Portierni dzwoni do nauczyciela dyżurującego w świetlicy i musi 
nastąpić kontakt nauczyciel - opiekun (przy portierni). Dopiero potem może 
nastąpić wypuszczenie dziecka do domu.  
 

• Uwaga: W przypadku zagubienia PRZEPUSTKI Rodzic musi natychmiast 
zgłosić ten fakt Kierownikowi Świetlicy (przez e-dziennik na adres 
m.olejniczak_s) 
Następuje wtedy anulowanie ważności Przepustki. Wychowawcy świetlicy są 
informowani, aby nie wydawać dziecka na podstawie anulowanej Przepustki 
(aby uniknąć sytuacji, gdyby ktoś niepowołany znalazł kartę). W ciągu 2-3 dni 



jest wydawana Przepustka nr 3.  
 

➔ UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych jest możliwość osobistego 
przyprowadzania i odbierania dziecka przez Rodzica - wejście na teren Szkoły 
po wpisaniu się do Zeszytu Wejść. Takie wyjątkowe sytuacje wymagają 
jednak zgody Dyrektora Szkoły lub Kierownika Świetlicy (np. mogą dotyczyć 
dzieci z Orzeczeniami). 

 

 

• Przypominamy, że do świetlicy dziecko nie przynosi z domu  żadnych 
zabawek, gier, kart... 

 

• Zaleca się posiadanie własnych przyborów, umożliwiających wykonywanie 
prac plastycznych   ( kredki, pisaki, klej, nożyczki, blok, papier kolorowy -tzw 
wyprawka plastyczna) 

 

• Istnieje możliwość zabierania prac plastycznych do domu  w foliowych 
teczkach  - należy w domu zachować 2-3 dniową kwarantannę dla 
przyniesionych prac. 

 

• Zabawki, stoły itp są dezynfekowane przez nauczyciela (pomiędzy grupą 
ranna i popołudniową). Zabawki mogą iść na tzw kwarantannę – są odkładane 
na okno lub do specjalnego kosza na czas dezynfekcji.  

 
 
 

Magdalena Olejniczak  


