
PRZYPROWADZANIE DZIECI DO SZKOŁY - ŚWIETLICY

1. Dzieci, przyprowadzane przez opiekuna, wchodzą do szkoły samodzielnie; rodzice nie mogą 
wejść z dzieckiem na teren szkoły. Przekazanie dzieci pracownikowi szkoły następuje przy 
wejściu.

2. Uczniowie klas I – II zmieniają obuwie na ławce przy drzwiach jadalni, chowają buty do 
swojego worka, który zabierają ze sobą i są odprowadzani do Sali 33, gdzie zdejmują okrycia 
wierzchnie.

3. Uczniowie klas III i starszych po wejściu do szkoły przebierają się w szatni w wyznaczonych 
boksach i samodzielnie przychodzą do sali 33.

4. Obuwie zmienne musi być zabierane codziennie do domu i przynoszone nazajutrz. 
5. Uczniowie klas IV- VIII przechowują okrycia wierzchnie i zmienne obuwie w szafkach w szatni; 

nie wolno przechowywać w szafkach innych rzeczy niż odzież i obuwie, zatem nie wolno 
przechowywać m.in.  podręczników, pożywienia i innych rzeczy osobistych, ponieważ 
uczniowie mają zakaz schodzenia do szatni w trakcie zajęć. 

ODBIERANIE 

1. Odbieranie dzieci ze świetlicy jest możliwe tylko w godzinach: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45.

2. Opiekun, który przychodzi odebrać dziecko, czeka przed wejściem do szkoły i, korzystając z 
numeru telefonu zamieszczonego na drzwiach wejściowych, zgłasza imię i nazwisko dziecka 
przez wiadomość SMS wychowawcy świetlicy.

3. O godzinie wyznaczonej w punkcie 1. grupa dzieci będzie przyprowadzana do drzwi 
wejściowych szkoły, gdzie ucznia odbiorą opiekunowie. 

4. Samodzielne stałe wychodzenie ucznia ze świetlicy do domu jest możliwe na podstawie 
stosowanego zapisu w DEKLARACJI ZAPISU DZIECKA DO ŚWITLICY SZKOLNEJ

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

1. W sytuacjach nagłych, kiedy rodzic musi odebrać dziecko ze szkoły w trakcie zajęć szkolnych, 
poza wyznaczonymi w punkcie 1. godzinami, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
sekretariat, najlepiej telefonicznie.

2. Jeśli rodzic przychodzi do szkoły osobiście, informuje o sytuacji pracownika szkoły przy 
wejściu, a na teren placówki jest wpuszczany tylko po założeniu maseczki na usta i nos i 
zdezynfekowaniu rąk. Rodzic nie może swobodnie poruszać się po terenie szkoły, tylko 
powinien oczekiwać na dziecko w holu przy wejściu. 

3. Rodzicom i opiekunom nie wolno schodzić z dziećmi do szatni.


