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Załącznik numer  18 

Procedury przyprowadzania i odprowadzania do i ze szkoły  

ucznia klasy I i II do siódmego roku życia. 

Ilekroć używamy sławo rodzic, mamy na myśli rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby 

upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. 

Rodzic w formie pisemnej, wg załączonego druku, upoważnia osobę, która osiągnęła wiek  

co najmniej 10 lat. 

Ilekroć używamy sławo lekcja, mamy na myśli godziny dydaktyczne oraz wszystkie zajęcia 

dodatkowe np. logopedia, terapia,  kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze. 

Zgodnie z Kodeksem Drogowym – Prawo o Ruchu Drogowym, Rozdział 5: Porządek 

 i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 1: Przepisy porządkowe, Rozdział 5, Art. 43.: 

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która 

osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

Ustalono następujące procedury:  

Uczniowie, którzy nie uczęszczają  do świetlicy: 

 

 -  przed lekcjami: 

1. Przed lekcjami uczniowie przyprowadzani są do szatni szkolnej przez rodziców,   

Do momentu odebrania dzieci przez nauczyciela, odpowiedzialność za dziecko  

ponoszą rodzice. Dla bezpieczeństwa dzieci, rodzice nie wchodzą do przydzielonej 

klasie szatni. 

2. Jeżeli uczeń rozpoczyna lekcje bezpośrednio po  przerwie obiadowej, rodzic, 

 na początku przerwy obiadowej, prowadzi dziecko do stołówki, po zjedzonym 

obiedzie dziecko idzie do świetlicy i odprowadzane jest na lekcje przez wychowawcę 

świetlicy, razem z pozostałymi dziećmi z klasy. 

3. Po zajęciach dodatkowych np. logopedia, terapia pedagogiczna, nauczyciel prowadzi 

dziecko do świetlicy, na lekcje uczeń odprowadzany jest przez wychowawcę 

świetlicy, razem z pozostałymi dziećmi z klasy. 

- po lekcjach: 

4. Po skończonych lekcjach nauczyciel prowadzi dziecko do szatni i oddaje  

bezpośrednio rodzicom. 

5. Jeżeli uczniowie kończą lekcje przed przerwą obiadową a dziecko chodzi na obiad, 

nauczyciel w czasie przerwy prowadzi dziecko do stołówki, po zjedzonym obiedzie 

sprowadza grupę do szatni i przekazuje dziecko rodzicom. 

6. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko zgodnie z rozkładem zajęć. W przypadku 

spóźnienia się rodzica, nauczyciel odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej.  
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Uczniowie, którzy uczęszczają  do świetlicy: 

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do szatni, następnie prowadzą do świetlicy.  

Rodzice odbierają dzieci w świetlicy i idą z nimi do szatni. 

2. Dzieci, które uczęszczają do świetlicy przed swoimi lekcjami, są w odpowiednim 

czasie (5 minut przed dzwonkiem na lekcje) odprowadzane, wg ich planu zajęć  

w danym dniu, przez wychowawcę świetlicy do szatni i oddawane pod opiekę 

nauczyciela. 

3. Po lekcjach uczniowie  odprowadzani są przez nauczyciela do świetlicy, rodzice 

odbierają dzieci ze świetlicy. 

4. Uczniowie, którzy biorą udział w dodatkowych zajęciach, odbierani i przyprowadzani 

są przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

5. Każde przyjście i wyjście dziecka w świetlicy  zarejestrowane jest przez wychowawcę 

świetlicy na liście obecności. 

Uwagi końcowe: 

Uczeń klasy I i II, który ukończył w ciągu roku szkolnego 7 lat, na podstawie pisemnej zgody 

rodziców, może samodzielnie opuszczać szkołę 

Wychowawca w swojej klasie może uszczegółowić procedurę zgodnie z potrzebami klasy, 

przy jednoczesnym zachowaniu w/w procedur. 

Aneks obowiązujący od 01 września 2016 r. do odwołania. 

1. Od 01 września 2016 r. do odwołania,  klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c –w 

godzinach od 8 00 do 15 30 przebywają w świetlicy – sala 214. 

2. Ilekroć używamy słowa świetlica, dla wyżej wymienionych klas w wyznaczonych 

godzinach, mamy na myśli salę 214. 

 

Aneks obowiązujący od 29 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. 

3. Od 29 lutego 2016 r. do końca roku szkolnego 2015/2016  klasy 1a,1b,1c,1d,1e,1f – 

(uczniowie rozpoczęli naukę szkolną w wieku 6 lat) w godzinach od 8 00 do 16 00 

mają świetlicę w sali 44.  

4. Ilekroć używamy słowa świetlica, dla wyżej wymienionych klas w wyznaczonych 

godzinach, mamy na myśli salę 44. 
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