
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE 

 

I. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której 

zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków 

odurzających 

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela istnieje podejrzenie, iż dziecko 

odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel 

zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz wezwać innego 

opiekuna dziecka. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły 

i Kierownika Świetlicy.  

3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka lub problemów ze strony 

osoby nietrzeźwej (będącej pod wpływem środków odurzających) należy wezwać Policję.  

4. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową. 

5. O zaistniałej sytuacji zastają powiadomieni również wychowawca klasy i pedagog szkolny. 

 

II. Procedura w przypadku, gdy opiekunowie nie odebrali ucznia do godziny 17.30 

 

1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się z Rodzicami (opiekunami prawnymi) wskazanymi w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, 

nieprzekraczający 30 min. 

2. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową. 

3. Gdy taka sytuacja powtarza się Rodzice (opiekunowie prawni) zostają pouczeni, iż w przypadku 

dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim służbom, tj. Policji. 

4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi) 

informuje Dyrektora Szkoły i Kierownika Świetlicy o zaistniałej sytuacji. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania Policji, w celu ustalenia miejsca pobytu Rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca 

pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza Policji. Po ustaleniu miejsca 

pobytu Rodziców (opiekunów prawnych), funkcjonariusz Policji w obecności nauczyciela 

przekazuje ucznia Rodzicom (opiekunom prawnym). 

6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu Rodziców (opiekunów 

prawnych) dziecko przekazywane jest Policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek 

opiekuńczo-wychowawczy. 

 


