PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY UCZEŃ NIE ZOSTANIE
ODEBRANY ZE ŚWIETLICY PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH
OPIEKUNÓW.

1. Świetlica szkolna działa w godzinach corocznie ustalonych przez Dyrektora szkoły.
Rodzice lub opiekuni prawni są zobowiązani do punktualnego odbioru uczniów.
2. Spóźnienia rodziców zapisują się w dzienniku elektronicznym Librus
w momencie odebrania ucznia przez prawnych rodziców.
3. Jeżeli wyżej wymieniona sytuacja powtarza się, nauczyciel informuje
o niej Dyrektora szkoły.
4. Jeśli uczeń nie zostanie odebrany ze szkoły punktualnie po zajęciach lekcyjnych lub
o godzinie zakończenia pracy ostatniego nauczyciela świetlicy (w przypadku pobytu
ucznia w świetlicy szkolnej*), w przypadku trzech pierwszych spóźnień nauczyciel
telefonicznie zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i
zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka. Jeśli rodzic nie odbiera połączeń
telefonicznych nauczyciel wysyła do niego notatkę o próbie połączenia dziennikiem
Librus, a w szczególnych przypadkach postępuje zgodnie z punktem 6 niniejszej
Procedury.
5. W przypadku odnotowania trzykrotnego niedopełnienie obowiązków rodzicielskich
i pozostawienia ucznia po godzinach pracy nauczycieli świetlicy, nauczyciel postępuje
według informacji zawartych w Karcie zapisu, znanych rodzicowi i potwierdzonych przez
niego podpisem.
6. W skrajnych przypadkach, gdy telefoniczna próba zawiadomienia
rodziców/prawnych opiekunów nie powiedzie się, nauczyciel zwraca się do policji w celu
ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów.
7. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za odbieranie i zapoznawanie się z treścią
informacji wysłanych przez dziennik Librus oraz za pobyt ucznia pozbawionego opieki po
godzinach pracy nauczycieli świetlicy szkolnej.
*Z wyłączeniem sytuacji, w której uczeń przebywa na terenie szkoły pod opieką
instruktora zajęć dodatkowych.
** opuszcza świetlice o godzinie zakończenia pracy przez nauczycieli świetlicy.

Zasady postępowania w przypadku trzykrotnego nie odebrania ucznia ze świetlicy do
godziny 17.00.
Rodzic ucznia informowany jest pisemnie za pomocą dziennika Librus, że
trzykrotnie jego dziecko zostało odebrane po godzinach pracy nauczycieli świetlicy.
Notatka przesłana rodzicom zawiera informację, że od tego momentu na mocy
oświadczenia zawartego w Karcie zapisu ucznia, dziecko będzie samodzielnie opuszczało
świetlicę szkolną o godzinie 17.00 do końca zajęć dydaktycznych w szkole.

