Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
ze Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
1.Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzone są i odbierane osobiście przez
rodziców zgodnie z Regulaminem funkcjonowania szkoły.
2.Rodzice / prawni opiekunowie/ ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało
przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.
3.Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi
do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza.
4.Gdy dziecko jest zabierane do domu, jest wypisywane- tzn. podaje imię, nazwisko oraz
mówi z kim idzie do domu.
5.Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy przez rodziców lub inna osobę dorosłą
wskazaną przez rodziców w Karcie przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.
6.W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie
z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez inną wskazaną
przez rodzica osobę.
7.Jeżeli dziecko samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa wraca do domu musi
posiadać pisemne oświadczenie rodziców.
8.Rodzice /prawni opiekunowie dziecka/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy
świetlicy.
9. Dzieci, które w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej uczestniczą w dodatkowych
zajęciach są zabierane i odprowadzane do świetlicy przez osoby prowadzące zajęcia.
10. Jeżeli rodzic zabierze dziecko wprost po zajęciach pozalekcyjnych powinien ten fakt
zgłosić do nauczyciela w świetlicy szkolnej.
Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka do czasu
zamknięcia świetlicy.
1.Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami dziecka i ustala
jak najszybszy czas odebrania dziecka.
2.W przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami lub opiekunami
nauczyciel informuje kierownika świetlicy i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
3.Nauczyciel wzywa policję w celu ustalenia pobytu rodziców i zapewnia opiekę dziecku
do czasu ustalenia przez policję miejsca pobytu i powiadomienia rodziców.
4. W przypadku braku możliwości odnalezienia rodziców dziecko przekazywane jest
policji, w celu zapewnienia mu właściwej opieki przez ośrodek opiekuńczo –
wychowawczy.

Procedura postepowania w przypadku próby odebrania dziecka przez osobę,
co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
środków odurzających.

1.W przypadku zauważenia przez wychowawcę próby odebrania dziecka przez osobę,
co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia rodziców lub prawnych
opiekunów.
2.O zaistniałej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany powiadomić kierownika świetlicy,
dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę klasy oraz sporządzić notatkę służbowa.
3. W przypadku, gdy nie ma innej, uprawnionej osoby, która może odebrać dziecko
należy wezwać policję.

